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تارىمنىڭ تىنىقى
ئابدۇۋەلــى ئايۇپنىــڭ »ئۇيغۇربــۇالق« ناملىــق كىتابــى ھەققىدە 

ئىككــى ئېغىــز ســۆز

ئەسەت سۇاليمان
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ئاســىيا قىتئەســىنىڭ ئوتتــۇرا قىســمىدا گويــا ئانــا باالياتقۇســىغا 
ــۆت  ــڭ ت ــۇ تۇپراقنى ــار. ب ــراق ب ــم تۇپ ــر ئەزى ــايدىغان بى ئوخش
ــز- ــدۇ، دېڭى ــرى قورشــاپ تۇرى ــاغ تىزمىلى ــك ت ــى ھەيۋەتلى تەرىپىن
ئوكيانالردىــن كېلىدىغــان نــەم ھــاۋا ئېقىمــى بــۇ تۇپراقالرغــا يېتىــپ 
ــپ  ــا ئېقى ــۇ دېڭىزالرغ ــى دەريا-تارامالرم ــۇ يەردىك ــدۇ، ب كېلەلمەي
ــا ياشــاپ كەلگــەن  بارالمايــدۇ. ئەممــا جۇغراپىيەلىــك بېكىــك مۇھىتت
ــان  ــى زام ــانىيەتنىڭ قەدىمك ــەر ئىنس ــك خەلقل ــى يەرلى ــۇ يەردىك ب
ــقان.  ــلىرىنى قوش ــدار ئۈلۈش ــڭ رەڭ ــا ئۆزلىرىنى ــەت تارىخىغ مەدەنىي

شــىمالدىكى تەڭرىتېغــى بىلــەن ئالتــاي تاغلىرىدىــن ۋە جەنۇبتىكى 
قاراقــۇرۇم تېغــى بىلــەن ئالتــۇن تاغلىرىدىــن سان-ساناقســىز بۇالق-
ــپ  ــاراپ ئېقى ــكە ق ــى پەس ــىللەر بوي ــالر پەس ــمىلەر، دەريا-تارام چەش
تۇرىــدۇ. يۇنانلىــق تارىخچىــالر »Oikhardas«، يەنــى »ئۇيغــۇر« 
دەپ ئاتىغــان تارىــم دەرياســى ئەنــە ئاشــۇ سانســىز دەريا-تارامالرنىڭ 

قوشۇلۇشــىدىن ھاســىل بولغــان.  

ــۇ  ــى. ب ــا دەرياس ــڭ ئان ــم تۇپراقنى ــۇ ئەزى ــى ب ــم دەرياس تارى
يەردىكــى ئــادەم كۈچى بىلــەن بەرپــا قىلىنغــان كىمخاپتەك بوســتانلىقالر 
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ــڭ  ــارالق مەدەنىيەتلەرنى ــەن پ ــا كەلگ ــتانلىقالردا دۇنياغ ــۇ بوس ۋە ب
ھاياتــى كۈچــى تارىــم دەرياســىنىڭ تىنىقىدىــن كەلگــەن. بــۇ ئەزىــم 
ــىرلەر  ــۇ ئەس ــۇر خەلقىم ــان ئۇيغ ــرى بولغ ــدار ئىگىلى ــڭ ھەق تۇپراقنى
ــان،  ــپ ئاۋۇغ ــق ئېلى ــن تىنى ــىنىڭ تىنىقىدى ــم دەرياس ــى تارى بوي
كۆپەيگــەن ۋە ئــۇزۇن تارىخنــى بۈگۈنگــە ئۇلىغــان. خــۇددى شــائىر 
پەرھــات تۇرســۇن »تارىــم دەرياســى« ناملىــق شــېئىرىدا يازغىنىــدەك:

بىز مۇشۇ يەردە باشالنغان،
مۇشۇ يەردە تۈگەيمىز.

بىز ھېچيەردىن كەلمىگەن،
ھېچ يەرگە بارمايمىز.

ئەگەر خۇدا ياراتقان بولسا ئىنساننى،
بىزنى خۇدا مۇشۇ يەرگە ياراتقان.

ئەگەر ئادەم ئۆزگەرگەن بولسا مايمۇندىن،
بىز ئۆزگەرگەن مۇشۇ يەرلىك مايمۇندىن.

»زېمىــن نەپەسلەنســە بىــز نەپــەس ئالىمىــز، زېمىــن نەپەســتىن 
توختىســا بىزمــۇ ھــاالك بولىمىــز« دەيــدۇ جىبــران خېلىــل جىبــران. 
تارىــم ئويمانلىقىدىكــى ھــەر بىــر بوســتانلىقنىڭ، ھــەر بىــر توغراقنىڭ، 
ــى  ــر چەشــمە-بۇالقنىڭ تىنىق ــڭ ۋە ھــەر بى ــر دەريا-تارامنى ھــەر بى
ــۇپ  ــى ئاي ــەن نەپەســداش. ئابدۇۋەل ــى بىل ــم دەرياســىنىڭ تىنىق تارى
ئۇيغــۇر تارىخىنــى باشــلىغان قەشــقەردىكى ئۇيغۇربۇالقنىــڭ تىنىقىمــۇ، 
ــم  ــۈل تارى ــۇنداقال پۈتك ــەن، ش ــى بىل ــىنىڭ تىنىق ــم دەرياس تارى

ئويمانلىقىنىــڭ تىنىقــى بىلــەن تىنىقــداش.

ــڭ  ــق كىتابىنى ــۇالق« ناملى ــڭ »ئۇيغۇرب ــى ئايۇپنى ئابدۇۋەل
بىرىنچــى قىســمى تارىــم ۋادىســىدىكى مىڭلىغــان بۇالقالرنىــڭ بىــرى 
ــن  ــلىنىدۇ. ئۇيغۇربۇالقتى ــن باش ــقەردىكى ئۇيغۇربۇالقتى ــان قەش بولغ

2



ــلۇقنى  ــۇ ئوقۇش ــرى ب ــڭ ھېكايەتلى ــۇر تارىخىنى ــالنغان ئۇيغ باش
ــى ۋە  ــۆز ۋەتىن ــەۋۋۇرىنى ئ ــڭ تەس ــۇر بالىلىرىنى ــان ئۇيغ ئوقۇۋاتق
خەلقىنىــڭ يىــراق ئۆتمۈشــىگە، شــۇنداقال ئاشــۇ ئۆتمۈشــكە كۆمۈلگەن 

ــدۇ. ــپ كېتى ــا ئېلى ــىر-ھېكمەتلەرنىڭ قوينىغ س

-2-

ھېكايە ئىنسانالرنىڭ بايان ۋە ئىپادە ئىقتىدارىدۇر.

ئىنســان ئىنســان بولــۇپ تۆرەلگــەن كۈندىــن بۇيــان ئۇالرنىــڭ 
ــان.  ــدا بېيىغ ــۆزلەش داۋامى ــە س ــالر ھېكاي ــان. تىل ــى بولغ ھېكايىس
ئادەملەرنىــڭ تەپەككــۇرى شــەيئىلەرنىڭ ماھىيىتىنــى ھېكايــە ئارقىلىــق 

بايــان قىلىــش جەريانىــدا تەرەققىــي قىلغــان. 

ئالــالھ ئــادەم ئاتــا بىلــەن ھــاۋا ئانىنــى يارىتىــپ زېمىــن يۈزىگە 
چۈشــۈرگەن كۈندىــن ئېتىبــارەن ئىنســانالرنىڭ ھېكايىســى باشــالنغان. 
ئىنســانالرنىڭ ئــەڭ دەســلەپكى ھېكايىلىــرى يارالمىــش ئەپســانىلىرىدىن 
باشــالنغان. »زەبــۇر«، »تــەۋرات«، »ئىنجىــل«، »قۇرئــان« 
قاتارلىــق مۇقــەددەس دىنىــي دەســتۇرالرنىڭ مۇقەددىمىلىرىمــۇ 

ــلىنىدۇ. ــىدىن باش ــانالرنىڭ يارىلىش ــڭ ۋە ئىنس ــڭ، زېمىننى ئالەمنى

ــەن  ــدى بىل ــڭ تارىخــى ئال ــەر ۋە مىللەتلەرنى دۇنيادىكــى دۆلەتل
ــەجەرەئىي  ــلىنىدۇ. »ش ــن باش ــش ھېكايىلىرىدى ــڭ كېلىپچىقى ئۇالرنى
تــۈرك« تــە »ئۇيغــۇر« دېگــەن مىللــەت نامىنىــڭ »ئۇيۇشــقاق« لىق 
ســۈپىتىدىن كەلگەنلىكــى بايــان قىلىنســا، »ئوغۇزنامــە« دە »قىپچاق« 
ــەن  ــۇق« دېگ ــن، »قارل ــىلچاق« تى ــڭ »قىس ــە نامىنى ــەن قەبىل دېگ
نامنىــڭ »قارلىــق« تىــن ئۆزگىرىــپ كەلگەنلىكــى ھېكايــە قىلىنىــدۇ. 
ــر«  ــڭ »قى ــز« خەلقىنى ــتانىدا »قىرغى ــاس« داس ــڭ »مان قىرغىزالرنى
ــىدىن  ــۆزىنىڭ قوشۇلىش ــن( س ــۈز« )دەريا-ئېقى ــەن »ئەگ ــاغ( بىل )ت

ــۋىرلىنىدۇ. ــى تەس كەلگەنلىك
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ئۇيغــۇرالر تارىخنــى ھېكايــە ئارقىلىــق ئاڭلىتىــپ كەلگــەن خەلق. 
ئۇيغــۇر تارىخىدىكــى غايــەت زور ۋەقەلــەر، مىللەتنىــڭ ھايات-ماماتىغــا 
ــۈك  ــەر تۈرل ــوڭ كۆچل ــىلەر، چوڭ-چ ــم ھادىس ــىۋەتلىك مۇھى مۇناس
ســەۋەبلەرگە كــۆرە يازمــا خاتىرىگــە چۈشــمىگىنى بىلــەن خەلقىمىزنىــڭ 
ــۇ  ــەر ب ــاقالنغان. كېيىنكىل ــۇپ س ــە بول ــىدە ھېكاي ــەس خاتىرىس ئ
ھېكايىلەرنــى زاماندىــن زامانغــا، ئەۋالدتىن-ئەۋالدقا مىــراس قالدۇرۇپ، 
ــىنى   ــەس خاتىرىس ــى ئ ــپ ئاڭدىك ــڭ كوللېكتى ــەت تارىخىنى ــر مىلل بى
شــەكىللەندۈرگەن. ئەگــەر شــۇنداق بولمىســا ئىــدى، ئالــپ ئــەر تــۇڭا 
ھەققىدىكــى داســتاننىڭ پارچىلىــرى مەھمــۇد كاشــىغەرىگە ئۇالشــمىغان، 
ئىســكەندەر زۇلقەرنەيىــن ھەققىدىكــى ھېكەيەتلــەر ئۇيغۇرالرنىــڭ 
رىۋايەت-قىسســىلىرىدىن ئــورۇن ئالمىغــان، ئەرمــەن گۈزىلــى شــىرىنغا 
ــم  ــتانى تارى ــڭ داس ــى پەرھاتنى ــەن شاھزادىس ــان خوت ــىق بولغ ئاش

بويلىرىــدا شــۇنچە ئــۇزاق زامانــالر ئېيتىلمىغــان بوالتتــى.

تارىخچىلىرىمىــز تارىخنــى ھېكايىلەشــتۈرۈپ يېزىشــقا، مــەدداھ-
ــز  ــە قىلىــپ سۆزلەشــكە، مۇقامچىلىرىمى ــى جەڭنام ــز تارىخن ۋائىزلىرىمى
تارىخنــى مۇقــام قىلىــپ ئېيتىشــقا، ســازەندىلىرىمىز تارىخنــى راۋاپ ۋە 
ــز تارىخنــى چۆچــەك  ــدا چېلىشــقا، موما-بوۋىلىرىمى ســاتارنىڭ تارلىرى
ــۇنداق  ــەر ش ــەن. ئەگ ــۈپ كەتك ــقا كۆنۈك ــان قىلىش ــپ باي قىلى
بولمىســا ئىــدى، »تارىخىــي رەشــىدى« دىــن »تارىخىــي ھەمىــدى« 
ــىدە  ــە تۈس ــۇق ھېكەي ــز قوي ــخ كىتابلىرىمى ــان تارى ــە بولغ گىچ
يېزىلمىغــان، ئــەرەب تۇپراقلىرىدىــن شــەرققە ئەســال ئۆتــۈپ باقمىغــان 
ھەزرىتــى ئەلــى ھېكايەتلىرىمىــزدە تۇلپارغــا مىنىــپ تارىــم بويلىرىنــى 
ــلىرى  ــق كەچمىش ــە يىللى ــڭ مىڭالرچ ــەن، ئاتا-بوۋىلىرىمىزنى كەزمىگ
ــڭ  ــەن »نۇزۇگۇم«نى ــۋاي« بىل ــان، »تاش ــۇپ ئېيتىلمىغ ــام بول مۇق
ــۇر«  ــۈر بات ــن تۆم ــەن، »چى ــدا كۈيلەنمىگ ــلىرى راۋاب تارلىرى قىسس
ــەك  ــدا چۆچ ــڭ ئېغىزى ــەر موما-بوۋىلىرىمىزنى ــى رىۋايەتل ھەققىدىك

ــى. ــۆزلەنمىگەن بوالتت ــۇپ س بول

ــدۇ  ــىتىدۇ« دەي ــى كۆرس ــڭ ماڭغانلىقىن ــزى بىراۋنى ــەدەم ئى »ق
ــان  ــن بۇي ــۇزاق تارىختى ــڭ ئ ــغەرى. ئەجدادلىرىمىزنى ــۇد كاش مەھم
قالدۇرغــان شــۇنچە كــۆپ قــەدەم ئىزلىرىدىــن سان-ساناقســىز 
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ــىللەر  ــە پەس ــۈپ، قانچ ــالر ئۆت ــە زامان ــدى. قانچ ــەر قال ھېكايەتل
ئالماشــتى. قانچــە شــەھەرلەر خارابىلىققــا ئايلىنىــپ، قانچە بوســتانلىقالر 
بەرپــا بولــدى. ئەممــا ئۇيغۇرالرنىــڭ كەچمىشــى ۋە ھېكايىســى ئەســال 

ــدى.  ــۈپ قالمى ئۈزۈل

ــان  ــدە، بۆكۈخ ــپ بۈيۈگەن ــۈتىنى ئېمى ــۇز س ــان ئوغ ئوغۇزخ
دەرەختىــن تۇغۇلغانــدا، گــۆر ئوغلــى قاراڭغــۇ گــۆردە ئانــا قارنىدىــن 
چۈشــكەندە، باتــۇر تەڭرىقــۇت مۇقــەددەس تۇپــراق ئۈچــۈن 
ــان  ــى ئاللىقاچ ــڭ تارىخ ــدە ئەجدادلىرىمىزنى ــچ كۆتۈرگەن ــا قىلى ياۋغ

ــدى.  ــان ئى ــپ بولغ ــە ئايلىنى ھېكايەتلەرگ

شــۇنداق، ئۇيغــۇرالر ھېكايــە بولــۇپ تۆرەلــدى، ھېكايــە بولۇپ 
ــۇپ  ــە بول ــەم ھېكاي ــدى، ھېلىھ ــۇپ ئېيتىل ــە بول ــىدى، ھېكاي ياش

ــا. ئاڭلىتىلماقت

-3-

ــەم  ــەن مەھك ــا كۆمۈلگ ــڭ تۇپراقق ــان دەل-دەرەخلەرنى باراقس
يىلتىزلىــرى بولىــدۇ. يىلتىــزالر تۇپراقالردىــن ئوزۇقلــۇق ئېلىــپ دەل-
ــدۇ. دەرەخ  ــۈك قىلى ــتەھكەم ۋە كۈچل ــى مۇس ــڭ غوللىرىن دەرەخلەرنى
ــۈپ  ــالر ئۆس ــىز يوپۇرماق ــاخالردىن سانس ــاخالر، ش ــن ش غوللىرىدى

ــدۇ.  چىقى

ــى ياشــاپ  ــىرلەر بوي ــتانلىقالردا ئەس ــم ئويمانلىقىدىكــى بوس تارى
ــىگە  ــون جۇغراپىيەس ــاق راي ــرى قۇرغ ــۇر ئەجدادلى ــەن ئۇيغ كەلگ
ماسالشــقان توغــراق، يۇلغــۇن ۋە يانتــاق تىپىدىكــى ئۆســۈملۈكلەرنىڭ 
ــدا  ــىلەرگە قارىغان ــى كىش ــداق رايوندىك ــقا ھەرقان ــى باش تەبىئىتىن
ــز  ــىغان ئەجدادلىرىمى ــدا ياش ــى بويى ــور كۆل ــدۇ. لوپن ــى بىلى ياخش
بېلىــق تۈرىدىكــى يېمەكلىكلەرنــى قانــداق تەييارالشــنى، قومۇشــالردىن 
ئــۆي ۋە ســاتما ياساشــنى ئوبــدان بىلىــدۇ. خوتــەن رايونىــدا ياشــاپ 
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كەلگــەن ئۇيغــۇرالر ئەنئەنىۋىــي تىبابەتتىكــى تــۆت تــادۇ چۈشەنچىســى 
بىلــەن ئوخشــىمىغان مىزاجالرنىــڭ خۇسۇســىيىتىنى، شــۇنداقال ئىنســان 
مىزاجــى بىلــەن تەبىئەتنىــڭ مۇناســىۋىتىنى تەبىئىــي تۇيغۇســى بىلــەن 

ــدۇ. ھېــس قىالالي

دېمــەك، دۇنيادىكــى تۈرلــۈك مىللەتلــەر ئالــدى بىلــەن 
ئۆزىنــى تونۇشــتىن، ئــۆز جۇغراپىيەســىنى بىلىشــتىن، ئــۆز تارىخىنــى 
سۆزلەشــتىن، ئــۆز مەدەنىيىتىــدە ياشاشــتىن ۋە ئــۆز تىلىــدا تەپەككــۇر 
قىلىشــتىن دۇنيانــى چۈشــىنىپ كەلگــەن. تارىملىقــالر ئۈچــۈن مىڭالرچــە 
ــا  ــىدىغان پالم ــدا ئۆس ــىق بەلباغ ــالر ئىسس ــايدىغان توغراق ــل ياش يى
ــپ  ــاز كۆكىرى ــالردا قىش-ي ــوغۇق بەلباغ ــى س ــن ياك دەرەخلىرىدى
تۇرىدىغــان يىڭنــە يوپۇرماقلىــق ئورمانالردىــن ســۆيۈملۈك تۇيۇلىــدۇ. 
تۈركىــي خەلقلــەر ئۈچــۈن قــوي ۋە قوي گۆشــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك 
ئوزۇقلــۇق بىلىملىــرى خــۇددى فىلىپپىنلىقالرنىــڭ ســۇ مەھســۇالتلىرى 
ھەققىدىكــى بىلىملىرىــدەكال چوڭقــۇر. ئاموزون دەرياســى ھاۋزىســىدىكى 
خەلقلــەر پۈتكــۈل ۋادىنــى قاپلىغــان ئىسســىق بەلبــاغ ئورمانلىرىنىــڭ 
مەڭگۈلــۈك يېشــىللىقىدىن قانچىلىــك ھوزۇرالنســا، تارىــم ۋادىســىدىكى 
ئۇيغــۇرالر ئــۆز تۇپراقلىرىدىكــى قاقــاس تاغــالر، ســۈررەڭ قۇمــالر ۋە 
ــي ســۈكۈناتىدىن شــۇنچىلىك ســۆيۈنىدۇ. سۇســىز چۆللەرنىــڭ ئىچكى

شــۇ ســەۋەبتىن ئوخشــىمىغان دۆلەتلــەر ۋە خەلقلەرنىــڭ مائارىپــى 
ئۆزىگــە خــاس مىللىــي تەربىيــە سىستېمىســىنى بارلىققا كەلتۈرگــەن. بۇ 
سىســتېمىدا بالىالرغــا ئالــدى بىلــەن شــۇ دۆلــەت ۋە خەلقلەرنىــڭ ئانــا 
ــەت  ــالق ۋە قىمم ــي ئەخ ــى، ئەنئەنىۋى ــي تارىخ ــى، مىللى ــل بىلىم تى
ــۇنىڭ  ــدۇ. ش ــەنچىلىرى ئۆگىتىلى ــك چۈش ــرى، جۇغراپىيەلى ئۆلچەملى
ئۈچۈنمــۇ شــېۋىت يازغۇچىســى ســېلما الگېرلــۆف كىچىــك نىلســنى غاز 
ئۈســتىگە مىنــدۈرۈپ ســكاندىناۋىيە يېرىــم ئارىلىنــى ئايالندۇرغــان ۋە 
ــا،  ــتۇرغان بولس ــى تونۇش ــك مەدەنىيىتىن ــىيەنىڭ جۇغراپىيەلى شېۋىتس
ــۇق  ــر ياپونل ــيۇ« دا بى ــق يىش ــى »ئەقىللى ــاق فىلىم ــە قونچ ياپونىي
ــى  ــڭ دۇنيان ــى ۋە ئۇالرنى ــون روھ ــق ياپ ــۆزى ئارقىلى ــڭ ك بالىنى

ــۋىرلىنىدۇ. ــى تەس ــىنىش يول چۈش
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ھالبۇكــى، بىــز ئېســىمىزنى تاپقانــدا، بالىلىــق كۆزىمىــز بىلــەن 
ئۆزىمىزنــى ۋە دۇنيانى چۈشىنىشــكە باشــلىغاندا، بىزنىــڭ يازغۇچىلىرىمىز 
خــۇددى ســېلما الگېرلۆفتــەك ئــۆز دۆلىتــى ۋە خەلقىنىــڭ جۇغراپىيەلىك 
ــۇر  ــز ئۇيغ ــى. تارىخچىلىرىمى ــەر يازالمايتت ــدە ئەس ــى ھەققى مەدەنىيىت
ــىدا  ــلىكلىرىمىز ئارىس ــى، دەرس ــاب يازالمايتت ــۇق كىت ــى توغرۇل تارىخ
ئۇيغــۇر ئەنئەنىۋىــي ئەخالقــى ھەققىــدە ھېچقانــداق ئوقۇشــلۇق يــوق 

ئىــدى. 

ــەردە  ــلىنىپ قەي ــن باش ــىنىڭ قەيەردى ــم دەرياس ــە تارى بىزگ
ــى،  ــى ۋە نوپۇس ــتانلىقىنىڭ كۆلىم ــقەر بوس ــىدىغانلىقى، قەش ئاخىرلىش
تەڭرىتېغىنىــڭ ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى ۋە داڭلىــق چوققىلىــرى، قومــۇل-
ــىنىڭ  ــش دەرياس ــى، ئىرتى ــڭ رول ــى كارىزالرنى ــان ئويمانلىقىدىك تۇرپ
ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بىردىنبىــر شــىمالىي مــۇز ئوكيانغــا 
ــر  ــچ بى ــى ھې ــى ھەققىدىك ــا ئىكەنلىك ــان دەري ــپ بارااليدىغ ئېقى
ــز  ــا بى ــڭ ئورنىغ ــدى. بۇنى ــەن ئى ــم بېرىلمىگ ــك بىلى جۇغراپىيەلى
ــە  ــڭ قانچ ــېرىق دەريانى ــەن س ــى بىل ــاڭ دەرياس ــى چاڭجي خىتايدىك
ــن  ــېپىلىنىڭ قەيەردى ــەددىچىن س ــى، س ــىپ ئۆتىدىغانلىق ــى كېس ئۆلكىن
باشــلىنىپ قەيــەردە ئاخىرلىشــىدىغانلىقى، شــىخو كۆلىنىــڭ گۈزەللىكــى 
ۋە گۇيلىننىــڭ تاغ-دەريــا مەنزىرىلىــرى بايــان قىلىنغان دەرســلىكلەرنى 

ــدۇق. ــەن ئى ئۆگەنگ

ئۇيغــۇر تارىخــى ھەققىــدە بىــر پارچــە ماقالــە كىرگۈزۈلمىگــەن 
ــان  ــە ئونلىغ ــى نەچچ ــاي تارىخىدىك ــلىكلىرىمىز خىت ــخ« دەرس »تارى
يــات ســۇاللىلەرنىڭ زېرىكىشــلىك ھېكايىلىــرى بىلــەن تولغــان ئىــدى. 
ــەردە  ــڭ مەكتەپل ــالردا بىزنى ــۇ يىل ــەن ش ــز ئۆتك ــڭ بالىلىقىمى بىزنى
ــدە  ــاۋاتلىرىمىز ئىچى ــى س ــلەر ھەققىدىك ــي شەخس ــەن تارىخى ئۆگەنگ
مەھمــۇد كاشــغەرى، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ياكــى ئەلىشــىر ناۋايىــالر 
ــدە  ــىمى ھەققى ــان قاس ــى ئەخمەتج ــۇر ياك ــى بات ــدى. غېن ــوق ئى ي
يېزىلغــان ھېكايىلەرمــۇ يــوق ئىــدى. بىزنىــڭ دەرســلىك كىتابلىرىمىزدا 
بىــز بىلــەن قىلچــە مۇناســىۋىتى بولمىغــان كوڭــزى، چــۈ يــۈەن، دۇ 
ــەن، دوڭ  ــۇ خۇل ــى لي ــرى ياك ــاي مۇتەپەككۇرلى ــدەك خىت ــۇ دېگەن ف
ســۇنرۇي، لېــي فېــڭ دېگەنــدەك خىتــاي كوممۇنىســت قەھرىمانلىرىنىڭ 
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ــدى. ــتۇرۇلغان ئى ــرى تونۇش ئىش-ئىزلى

پۈتكــۈل 20 - ئەســىردە مولــال مۇســا ســايرامىنىڭ »تارىخىــي 
ھەمىــدى« )1906(، مۇھەممەدئىمىــن بۇغرانىــڭ »شــەرقىي تۈركىســتان 
ــۇرالر« )1989(  ــنىڭ »ئۇيغ ــۇن ئالماس ــى« )1940( ۋە تۇرغ تارىخ
قاتارلىــق ئۇيغــۇر تارىخچىــالر تەرىپىدىن يېزىلغــان ۋە ئۇيغــۇر تارىخىغا 
ــتېمىلىق  ــقا سىس ــن باش ــخ كىتابىدى ــە تارى ــۈچ پارچ ــالنغان ئ بېغىش
ئۇيغۇرچــە تارىــخ يېزىلمىغــان ئىــدى. تېخىمــۇ توغرىســى، يېزىلىشــقا 
ــخ  ــي تارى ــۇ مىللى ــۇنىڭ ئۈچۈنم ــدى. ش ــەن ئى ــكان بېرىلمىگ ئىم
ــي  ــكە، تارىخى ــى ئەدەبىيلەشتۈرۈش ــز تارىخن ــان يازغۇچىلىرىمى يازالمىغ
ــخ  ــدى. تارى ــان ئى ــۇر بولغ ــپ بەدىئىيلەشتۈرۈشــكە مەجب ــان قىلى روم
ــپ  ــن تارتى ــى دەۋرىدى ــۇن خانلىق ــز ئورخ ــان يازغۇچىلىرىمى يازالمىغ
ــەن  ــى يۈزلىگ ــۇر تارىخىن ــان ئۇيغ ــە بولغ ــى ئىنقىالبىغىچ ــى ئىل تاك
تارىخىــي رومانــالردا بەدىئىــي يــول بىلــەن يورۇتــۇپ چىققــان ئىــدى. 

يازالمىغــان،  تارىخچىلىرىمىــز  كىتــاب  بــۇ  قولۇڭالردىكــى 
ــان،  ــۇر بولغ ــقا مەجب ــان قىلىش ــتۈرۈپ باي ــز بەدىئىيلەش يازغۇچىلىرىمى
ــڭ  ــز دەرســخانىالردا ســۆزلىيەلمىگەن ئۇيغــۇر تارىخىنى ئوقۇتقۇچىلىرىمى
ھېكايەلەشــتۈرۈلگەن بىــر نۇسخىســىدۇر. دەرۋەقــە، ســىلەر ئوقۇماقچــى 
ــى  ــەس، بەلك ــخ ئەم ــى تارى ــكىن مەنىدىك ــاب كەس ــۇ كىت ــان ب بولغ
كارتىنىســىدۇر. بــۇ ســىلەرنىڭ  تارىخنىــڭ ھېكايىلەشــتۈرۈلگەن 
ــۇڭالر  ــى ئوقۇش ــۇر تارىخىن ــى ئۇيغ ــكىن مەنىدىك ــىدە كەس كەلگۈس

ــى. ــۇپ قالغۇس ــلىنىش بول ــر باش ــۈن بى ئۈچ

-4-

ناملىــق  تــۈرك«  باھادىرخــان »شــەجەرەئىي  ئوبۇلغــازى 
ــە كىشــى  ــى ھەمم ــۈرك تارىخىن ــەن ت ــڭ مۇقەددىمىســىدە »م كىتابىنى
بىلســۇن دېگــەن مەقســەت بىلــەن شــۇنداق ئاددىــي ۋە چۈشىنىشــلىك 
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بىــر تىلــدا يازدىمكــى، ئۇنــى ھەتتــا بــەش ياشــار ئوغالنمــۇ ئوقــۇپ 
ــىم  ــائىرى ئوبۇلقاس ــران ش ــدى. ئى ــان ئى ــىنەلەيدۇ،« دەپ يازغ چۈش
ــەن 30  ــاھنامە« دە »م ــىرى »ش ــت ئەس ــڭ گىگان ــى ئۆزىنى فىردەۋس
يىــل ســەرپ قىلىــپ پــارس تىلىدىكــى بــۇ ئەســىرىم بىلــەن ئىراننــى 

ــدۇ. ــم،« دەپ يازى ــۇزۇپ قالدى قۇتق

ــەكىللەردە  ــل ش ــالردا ۋە خىلمۇخى ــل قانال ــۆپ خى ــخ ك تارى
ــرى  ــالر ئىلگى ــە يىل ــن مىڭالرچ ــز بۇنىڭدى ــدۇ. ئەجدادلىرىمى يېزىلى
ــا،  ــان بولس ــالرغا يازغ ــۈ تاش ــە – مەڭگ ــاش پۈتۈكلەرگ ــى ت تارىخن
ــدى.  ــەن ئى ــە پۈتىگ ــى الي پۈتۈكلەرگ ــۇمېرلىقالر تارىخن ــى س قەدىمك
يۇنــان تارىخچىســى ھىــرۇدۇت مىالدىدىــن ئىلگىرىــال »تارىــخ« ناملىق 
ــۆز  ــرى ئ ــكا ئىندىيانلى ــان بولســا، ئامېرى ــاب يازغ ــر كىت رەســمىي بى
تارىخىنــى توتېــم تۈۋرۈكلىگــە كودلــۇق بەلگىلــەر ئارقىلىــق ئويغــان 
ئىــدى. ئىنگلىــز تارىخچىســى ۋېللــس 1922 - يىلى »دۇنيــا تارىخى« 
ناملىــق ئىلمىــي ۋە سىســتېمىلىق كىتابىنــى نەشــىر قىلدۇرغــان بولســا، 
ــى ۋە  ــا تارىخ ــالر دۇني ــان تارىخچى ــە ئونلىغ ــىردە نەچچ 20 - ئەس
ئىنســانىيەتنىڭ تارىخىنــى ھېكايىلەشــتۈرۈپ ئاممىبــاب شــەكىلدە يېزىــپ 

چىققــان ئىــدى.

ــر  ــتېين گاردې ــى جوس ــك يازغۇچ ــى نورۋېگىيەلى 1991 - يىل
)Jostein Gaarder( نورۋېگىيەلىــك ئۆســمۈر ســوفىيەنىڭ ھېكايىســى 
ئارقىلىــق دۇنيــا پەلســەپە تارىخىنــى ھېكايىلەشــتۈرۈپ يېزىــپ چىقتــى. 
ــە  ــاب ھازىرغىچ ــۇ كىت ــان ب ــى« دەپ ئاتالغ ــوفىيەنىڭ دۇنياس »س
ــەن  ــدى، تەخمىن ــىر قىلىن ــپ نەش ــە قىلىنى ــا تەرجىم ــەن تىلالرغ يۈزلىگ
50 مىليــون نۇســخا ســېتىلدى. ئۇيغــۇر تىلىدىكــى نەشــرىمۇ 2000 - 
يىالرنىــڭ باشــلىرىدىال ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلىــرى بىلــەن يــۈز كۆرۈشــتى. 

ــپ،  ــى« يېزىلى ــۇر تارىخ ــى »ئۇيغ ــەل مەنىدىك ــزدە مۇكەمم بى
ــۇر  ــە ئۇيغ ــۇل قىلىنغۇچ ــردەك قوب ــن بى ــى تەرىپىدى ــۇر خەلق ئۇيغ
ــان  ــە يېزىلغ ــەر بويىچ ــىي دەۋرل ــرى، ھەرقايس ــڭ ھېكايەتلى تارىخىنى
خــاس ئەســەرلەر، ئاددىيالشــتۇرۇلغان ۋە ئاممىبــاب شــەكىلدىكى 
كىتابچىــالر، شــۇنىڭدەك بالىــالر تىلــى بىلــەن بايــان قىلىنغــان پەننــى 
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ئومۇمالشــتۇرۇش كىتابلىــرى يېزىلىشــى كېــرەك. ئابدۇۋەلــى ئايۇپنىــڭ 
ــلۇقنى  ــۇ بوش ــى ب ــى بىزدىك ــۇ كىتاب ــق ب ــۇالق« ناملى »ئۇيغۇرب

ــەن. ــدى، دەپ ئوياليم ــۈن يېزىل ــدۇرۇش ئۈچ تول

-5-

ــۇ  ــتۈرگەن ب ــى ھېكايىلەش ــۇر تارىخىن ــۇپ ئۇيغ ــى ئاي ئابدۇۋەل
كىتابچىســىنى يېزىۋاتقــان ۋاقىتلىرىــدا ۋەتىنىدىــن تولىمــۇ يىــراق بىــر 

يــات تۇپراقتــا ياشــىماقتا ئىــدى. 

ــم دەرياســىنىڭ لۆمشــۈپ  ــڭ تىۋىشــىنى، تارى ــۇ ئۇيغۇربۇالقنى ئ
ــدە  ــۆز ۋەتىنى ــۈكۈناتىنى ئ ــي س ــڭ ئىچكى ــىنى، تەكلىماكاننى ئېقىش
ــرى  ــران تۇيغۇلى ــەردە ھىج ــات ئەلل ــى ي ــى يىراقتىك ــەس، بەلك ئەم
بىلــەن ئاڭلىــدى. ئــۇ ئۇيغۇربۇالقتىــن باشــالنغان ئۇيغــۇر تارىخىنىــڭ 
ــۇرۇپ  ــدا ئولت ــەن دەرياســىنىڭ بويى ــى قەشــقەردىكى تۈم ھېكايەتلىرىن
ئەمــەس، بەلكــى يىــراق نورۋېگىيەنىــڭ غەربىــي قىرغىغىدىكــى 
ــرى  ــڭ دولقۇنلى ــك ئوكياننى ــدە – ئاتالنتى ــەھەر بېرگېن ــۇق ش يامغۇرل

ــازدى. ــۇرۇپ ي ــىدە ئولت ــرەت كۆلبىس ــان ھىج ــپ تۇرغ ئاڭلىنى

شەك-شۈبھىســىزكى، ۋەتەندىكــى خىيالــالر بىلــەن يــات 
ــڭ  ــەن بۈگۈننى ــخ بىل ــىدا، تارى ــۇالر ئوتتۇرىس ــى تۇيغ تۇپراقالردىك
ــتۈرۈلگەن  ــەن ھېكايىلەش ــخ بىل ــى تارى ــكىن مەنىدىك ــدا، كەس ئارىلىقى
ــى  ــۇت. ئابدۇۋەل ــاپىلەر مەۋج ــۇم مۇس ــىدا مەل ــۈش ئوتتۇرىس ئۆتم
ــىدا  ــخ قۇرۇلۇش ــي تارى ــلىغان مىللى ــن باش ــۇ كىتابچىدى ــڭ ب ئايۇپنى
ــى  ــكىن مەنىدىك ــى كەس ــى بولغىن ــە يەتكۈزمەكچ ــڭ ئوقۇرمەنلەرگ ئۇنى
ئىلمىــي تارىــخ سىستېمىســى بولماســتىن، بەلكــى بالىلىرىمىزنــى ئاشــۇ 
ــۈزەل  ــان گ ــى بولغ ــالپ كىرمەكچ ــىرىگە باش ــخ قەس ــك تارى ھەيۋەتلى

ــەدۇر. فانتازىي

گــۈزەل فانتازىيــە بولمىســا، گــۈزەل تەســەۋۋۇرالر تۇغۇلمايــدۇ. 
ــۇرالر  ــرەن تەپەكك ــىدىكى تې ــا كەلگۈس ــالر بولمىس ــق خىيال بالىلى

10



ــۇ  ــلىغان ب ــن باش ــڭ ئۇيغۇربۇالقتى ــى ئايۇپنى ــدۇ. ئابدۇۋەل قاناتالنماي
ــۇر  ــى ئۇيغ ــۇنداقال پەرزەنتلىرىمىزن ــى ش ــىزنى ۋە بىزن ــى س ھېكايىس
ــچ  ــۇۋېتىلگەن، ئى ــەن، توس ــان چەكلەنگ ــن بۇي ــڭ يىلالردى تارىخىنى

ــتۇرىدۇ.  ــىرىگە يېقىنالش ــىرلىق قەس ــىتىلمىگەن س ــۈزى كۆرس ي

ــالردا  ــات تۇپراق ــز ي ــى يازغۇچىلىرىمى ــۈن مۇھاجىرەتتىك بۈگ
ــى  ــۇ ھېكايەتلىرىن ــڭ ب ــۇر تارىخىنى ــان ئۇيغ ــپ چىقق ــۇرۇپ يېزى ت
ــان بولســا،  ــز ئوقۇغ ــە ئۆســۈپ-يېتىلىۋاتقان پەرزەنتلىرىمى مۇھاجىرەتت
كەلگۈســىدە – يېقىــن كەلگۈســىدە ۋەتىنىمىــز تۇپراقلىرىــدا يېزىلغــان 
ــز  ــار بالىلىرىمى ــى ۋەتەندىكــى بىغۇب ــڭ ھېكايەتلىرىن ــۇر تارىخىنى ئۇيغ

ــدۇ!... ــۇم كېلى ــەر چوق ــان كۈنل ئوقۇيدىغ

                      

 

                          

پروفېسسور، دوكتۇر ئەسەت سۇاليمان 
ۋاشىنگتون شەھىرى، ئامېرىكا
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ئۇيغۇر بۇالق

بىرىنچى قىسىم

ئابدۇۋەلى ئايۇپ
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ــن  ــى كەنتتى ــزدا يۇقىرىق ــىك ئالدىمى ــدا ئىش ــك ۋاقىتلىرىم كىچى
ئېقىــپ كېلىدىغــان بىــر ئېرىــق ۋە بىــر ئۆســتەڭ بــار ئىــدى. دائىــم 
چوڭالردىــن بــۇ ســۇ قەيەردىــن كېلىــدۇ؟ دەپ ســورايتتىم. ئانــام قىرىق 
ــۇي  ــى ئۇرغ ــى تەرەپتىك ــوڭالر يۇقىرىق ــە، چ ــدۇ دېس ــن كېلى بۇالقتى
بۇالقتىــن كېلىــدۇ دەيتتــى. ســۇنى ئوپىالتتىــن كېلىــدۇ دېگۈچىلەرمــۇ 

مەھەللمىــزدە خېلــى كــۆپ ئىــدى.

ــدۈز  ــە - كۈن ــاز، كېچ ــش - ي ــى قى ــىك ئالدىمىزدىك ئىش
ــەر،  ــۆك باراقســان تېرەكل ــدا ب ــان ســۇنىڭ بويى ــىلدىرالپ ئاقىدىغ ش
ســۆگەتلەر بــار ئىــدى. ئېقىنــالر كىچىــك ئېرىقالرغــا ئايرىلىــپ باغــالر، 
ــوڭ -  ــۇنى چ ــۇغىراتتى. س ــى س ــزالر ۋە گۈللۈكلەرن ــالر، ئېتى ئورمان
كىچىــك ھەممەيلــەن ئېرىــق - ئۆســتەڭدىن ئوچۇمــالپ ئىچىشــەتتى. 
ــۇپ  ــن قوي ــرى ئېقىندى ــى يۇقى ــق نانالرن ــرى قاتتى ــاز كۈنلى ــز ي بى

ــى.  ــاپ قاالتت ــاق يۇمش ــۈزۈپ ئالس ــن س ــپ تۆۋەندى بېرى

ــن  ــول مەھەللىمىزدى ــر ي ــالنغان بى ــن باش ــالت تەرەپتى ئوپى
ئۆتەتتــى. كىشــىلەر بــۇ يولنــى بازارغــا ۋە شــەھەرگە بارىــدۇ دەيتتــى. 
مــەن بازارغــا بارغان، ئەممــا شــەھەر قەيــەردە بىلمەيتتىــم. بوۋايالردىن 
ســورايتتىم، بــۇ يــول شــەھەردىن ئۆتــۈپ قەيەرگــە بارىــدۇ؟ ئــۇالر 
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سۇ نەدىن كەلگەن، يول نەگە بارىدۇ؟

ــن  ــى كەنتتى ــزدا يۇقىرىق ــىك ئالدىمى ــدا ئىش ــك ۋاقىتلىرىم كىچى
ئېقىــپ كېلىدىغــان بىــر ئېرىــق ۋە بىــر ئۆســتەڭ بــار ئىــدى. دائىــم 
چوڭالردىــن بــۇ ســۇ قەيەردىــن كېلىــدۇ؟ دەپ ســورايتتىم. ئانــام قىرىق 
ــۇي  ــى ئۇرغ ــى تەرەپتىك ــوڭالر يۇقىرىق ــە، چ ــدۇ دېس ــن كېلى بۇالقتى
بۇالقتىــن كېلىــدۇ دەيتتــى. ســۇنى ئوپىالتتىــن كېلىــدۇ دېگۈچىلەرمــۇ 

مەھەللمىــزدە خېلــى كــۆپ ئىــدى.

ــدۈز  ــە - كۈن ــاز، كېچ ــش - ي ــى قى ــىك ئالدىمىزدىك ئىش
ــەر،  ــۆك باراقســان تېرەكل ــدا ب ــان ســۇنىڭ بويى ــىلدىرالپ ئاقىدىغ ش
ســۆگەتلەر بــار ئىــدى. ئېقىنــالر كىچىــك ئېرىقالرغــا ئايرىلىــپ باغــالر، 
ــوڭ -  ــۇنى چ ــۇغىراتتى. س ــى س ــزالر ۋە گۈللۈكلەرن ــالر، ئېتى ئورمان
كىچىــك ھەممەيلــەن ئېرىــق - ئۆســتەڭدىن ئوچۇمــالپ ئىچىشــەتتى. 
ــۇپ  ــن قوي ــرى ئېقىندى ــى يۇقى ــق نانالرن ــرى قاتتى ــاز كۈنلى ــز ي بى

ــى.  ــاپ قاالتت ــاق يۇمش ــۈزۈپ ئالس ــن س ــپ تۆۋەندى بېرى

ــن  ــول مەھەللىمىزدى ــر ي ــالنغان بى ــن باش ــالت تەرەپتى ئوپى
ئۆتەتتــى. كىشــىلەر بــۇ يولنــى بازارغــا ۋە شــەھەرگە بارىــدۇ دەيتتــى. 
مــەن بازارغــا بارغان، ئەممــا شــەھەر قەيــەردە بىلمەيتتىــم. بوۋايالردىن 
ســورايتتىم، بــۇ يــول شــەھەردىن ئۆتــۈپ قەيەرگــە بارىــدۇ؟ ئــۇالر 

جــاۋاب بېرەلمەيتتــى ۋە دائىــم بويــۇڭ قىســقا ســوئالىڭ ئــۇزۇن بــاال 
ئىكەنسەن دەپ چاخچاق قىالتتى.

مەھەللىمىــزدە ئۆيلــەر يولنىــڭ ئىككــى تەرىپىدىكــى  ئېرىــق ۋە 
ئۆســتەڭنى بويــالپ مارجانــدەك تىزىلغــان ئىــدى. مــاڭا ئــۇ چاغــدا 
ــەك  ــەر ئوپىالتت ــۇزاق ي ــەڭ ئ ــتەڭدەك، ئ ــۇ ئۆس ــۇر س ــەڭ چوڭق ئ

ــى. تۇيۇالتت

ــەن  ــدۇ دېگ ــە بارى ــول قەيەرگ ــەن، ي ــن كەلگ ــۇ نەدى دادام س
ــم  ــەر دائى ــى ھ ــڭ جاۋاب ــى. ئۇنى ــاۋاپ بېرەتت ــقىچە ج ــوئالغا باش س
پەرقلىــق ئىــدى. ھەممــە ئــادەم ئوپىــالت دېگەننــى ئــۇ ئوپــال ئــارت 
دەپ چىــڭ تۇراتتــى. ئۇنىڭچــە ئــارت دېگــەن داۋان ئىكەن. باشــقىالر 
ــن  ــۇر بۇالقتى ــدۇ دېســە، دادام ئۇيغ ــن كېلى ــۇي بۇالقتى ســۇنى ئۇرغ
كېلىــدۇ دەيتتــى. كىــم ئۇرغــۇي بــۇالق دەپ بولغىچــە ئــۇ تەرىنــى 

تــۈرۈپ تۈزىتىــش بېرەتتــى.

دادامنىــڭ »ئوپــال ئــارت دېگــەن ئوپــال داۋان دېگــەن گــەپ« 
دېگىنــى راســت بولســا كېــرەك. ســۇ كېلىدىغــان ئــۇ كەنتكــە قــاراپ 
ــادەم  ــە ئ ــول ئۇزارغانچ ــى. ي ــەپ كېتەتت ــول ئېگىزل ــە ي ماڭغانچ
داۋانغــا ياماشــقاندەك ھېرىــپ قاالتتــى. دادامنىــڭ دېيىشــىچە ئىشــىك 
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يــول  ئالدىمىزدىكــى 
ئۆتــۈپ  بازاردىــن 
ــەن.  ــەھەرگە بارىدىك ش
ئــۇ شــەھەرنىڭ ئىســمى 

ــەن. ــقەر ئىك قەش

شــۇ  دادام   
ــمىنىمۇ  ــەھەرنىڭ ئىس ش
ــى. – ــق دەيتت پەرقلى
ــلى  ــقەر ئەمەس ئەس قەش
بىزنىــڭ  قاشــگەر، 
ــاش  ــەر ق ــر خەقل ــەن ھازى ــاش دېگ ــدۇ. ق ــاش چىقى ــن ق خوتەندى
تېشــى دەۋالغــان تــاش شــۇ. قاشــنى قەشــقەردە ھۈنــەرۋەن ئۇســتامالر 
تاراشــالپ چىرايلىــق بويۇمالرنــى ياســايدۇ. بۇنــداق ھۈنەرۋەنلەرنــى 
قاشــگەر دەيمىــز. مىســتىن بويــۇم ياســىغاننى مىســكەردەيمىز. قىشــتىن 
ھــەر خىــل شــەكىل چىقىرىــپ ئــۆي سالســا قىشــگەر دەيمىــز. قاشــتىن 
بىــر نەرســە ياســىغاننى ئەلۋەتتــە قاشــگەر دەيمىــز، دە! قاشــگەر كېيىن 
ــىچە  ــڭ ئېيتىش ــدى دادام. ئۇنى ــەن ئى ــان، دېگ ــۇپ قالغ ــقەر بول قەش
ــە  ــەت ئەلگ ــۈپ چ ــقەردىن ئۆت ــول قەش ــى ي ــىك ئالدىمىزدىك ئىش
بارارمىــش. چــەت ئــەل دېگەندىــن قارىغانــدا چــەت ۋە ئــۇزاق بىــر 

ــرەك. ــا كې ــەل بولس ئ

ئوپىالتتىكــى بۇالقالرنــى باشــقىالر قىرىــق بــۇالق دېگــەن بىلــەن 
ســاناپ باقماپتىكــەن. شــۇڭا دادامنىــڭ ئۇيغــۇر بــۇالق دېگىنــى توغرا 
بولســا كېــرەك. ســاناپ باقمىغــان ئــادەم قانــداق بىلىــدۇ؟ ســانىماي 
ــق دېســە  ــانىماي قىرى ــدۇ؟ س ــۇالق دەي ــق ب ــۇرۇپ نېمىشــقا قىرى ت

بولمايــدۇ، دە!

ــمى  ــڭ ئىس ــا بۇالقنى ــى ئان ــىچە ئوپىالتتىك ــڭ دېيىش دادامنى
ئۇيغــۇر بــۇالق ئىكــەن. كىشــىلەرنىڭ قىرىــق بــۇالق دېگىنــى ئۇيغۇر 
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بۇالققــا قــاراپ ئاققــان بــاال بۇالقالرنىــڭ ئىســمى ئىكــەن. ئۇالرنىــڭ 
ســانى قىرىقتىــن نەچچــە ھەسســە كــۆپ ئىكــەن. ئەتراپتىكــى بارلىــق 
بــاال بۇالقالرنىــڭ ســۈيى ئۇيغــۇر بۇالققــا ئۇيۇشــۇپ ئاندىــن ئايــاق 

تەرەپتىكــى بىزنىــڭ مەھەللىگــە قــاراپ ئاقــار ئىكــەن. 

ــەن.  ــار ئىك ــمى ب ــم ئىس ــم - ئايرى ــۇ ئايرى ــاال بۇالقالرنىڭم ب
ھەممــە بۇالقــالر بىــر چــوڭ ئانــا بۇالققــا ئۇيۇشــقان بولغاچقــا ئــۇ 
ئانــا بۇالققــا ئۇيغــۇر بــۇالق دەپ ئــات قويۇلغــان ئىكــەن. ئۇيغــۇر 

بــۇالق دېگــەن ئۇيۇشــقان بــۇالق دېگــەن ســۆز ئىكــەن.

ئانا بۇالقنى ئۇيغۇر بۇالق دېمەي ئۇرغۇي بۇالق دېسە، ئۇيۇشقان 
بۇالق ئەمەس، ئۇرۇشقان بۇالق دېگەن بولۇپ قالىدىكەن. كىچىك ۋاقتىمدا 
دائىم قىرىق بۇالققا بارسام، ئۇيغۇر بۇالق دېگەن ئانا بۇالقنى بىر كۆرۈپ 
باقسام، سۇنىڭ بېشىدىن قېيىق ياساپ سالسام، قېيىققا خەت يېزىپ قويسام، 
شەھەرگە  دېگەن  قەشقەر  قېيىق 
ئېقىپ بارسا، سۇغا چىققان بىر باال 
قېيىقنى سۈزۈۋالسا، سۈزۈۋالغان باال 
كەلسە،  مەھەللەمگە  ئىزدەپ  مېنى 
باقسام،  بېرىپ  شەھەرگە  بىللە 
قەشقەردىن ماڭساق، چەتئەل دېگەن 
دەپ  بارساق  ئەلگە  چەت-ئۇزاق 
قېيىقىم  ئەگەر  چۆمەتتىم.  ئويغا 
چەت  ھېلىقى  ئۆتۈپ  قەشقەردىنمۇ 
يەرگە  ئۇزاق  چەت،  دېگەن  ئەل 
قېيىقنى  تاپارمەن؟  قانداق  كەتسە 
مېنى  باال  چەتئەللىك  سۈزۈۋالغان 
قىالرمەن،  قانداق  قالسا  تاپالماي 

دەپ ئەنسىرەپمۇ قاالتتىم.
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بىزنىڭ ئىسمىمىز نېمە؟

يــاز ئايلىرىــدا يامغــۇر ياغقــان ھامــان ئىشــىك ئالدىمىــزدا ســۇ 
ــەن  ــن كەلگ ــەتتى. تاغدى ــى دېيىش ــۇ قاچت ــىلەر س ــى. كىش قالمايتت
ــۈيىمىزنى  ــۇزۇپ س ــالرنى ب ــتەڭدىكى قاش ــق - ئۆس ــۈن ئېرى كەلك
ــالر ۋە  ــى دادى ــەر ئۆيدىك ــدا ھ ــداق چاغ ــش. بۇن ــالپ قاچارمى باش
ئاكىــالر كەلكــۈن ئۆرۈگــەن قىرالرنــى ئوڭشاشــقا ماڭاتتــى. ئــۇالر شــۇ 
كەتكەنچــە ســۇ باشــالپ كېلىــش ئۈچــۈن كۈنلــەپ غايىــپ بوالتتــى. 

مەھەللىدە پەقەت ئانىالر ۋە بالىالرال قاالتتۇق. 

مېنىــڭ ســۈيىمىز ئېقىــپ 
يامغۇرســىز  تۇرىدىغــان 
ــپ  ــەس، قېچى ــە ئەم كۈنلەرگ
ــۇق كۈنلەرگە  ــەن يامغۇرل كەتك
بەكــرەك مىھرىــم بــار ئىــدى. 
ــۇ  ــان س ــان ھام ــۇر ياغق يامغ
ــۇن  ــتەڭدە ئوي ــان ئۆس قاچق
شــۇڭا  كېتەتتــى.  قىزىــپ 
يامغۇرنــى ياخشــى كۆرەتتىــم، 

ــم.   ــراق ئىدى ــۇ ئام ــە تېخىم ــەن كەلكۈنگ ــالپ كەلگ ــۇر باش يامغ
ــەر ھاســىل  ــدا كۆلچەكل ــان ئۆســتەڭنىڭ قىنى ــدە سۇســىز قالغ كەلكۈن
ــى  ــن چــوڭ - چــوڭ بېلىقالرن ــەن كۆلچەكلەردى ــام بىل ــى. ئاچ بوالتت
تۇتۇۋاالتتــۇق. ئاچــام بىــر بېلىقنىــڭ ئىســمىنى زاغــرا بېلىــق دېگــەن 
ــق دېگــەن  ــرا بېلى ــا زاغ ــم ئېســىمدە، ئەمم ــرا يېگەنلىرى ــدى. زاغ ئى

ــم.  ــۆرۈپ باقمىدى ــا ك ــن قايت ــى كېيى ــۇ جانۋارن ئ

ســۇ قاچقــان كۈنلــەردە مەھەللىمىزگــە بۆلەكچــە جــان كىرەتتــى. 
ــالر ۋە  ــى ئايال ــاراقالپ ئەتراپن ــلەر ش ــاراڭالپ، ئەپكەش ــەر ت چىلەكل
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ــەن  ــى. ھەممەيل ــالپ كېتەتت ــرى قاپ ــاس - چوقانلى ــڭ قىق بالىالرنى
ــى.  ــۇپ كېلەتت ــۇ توش ــۈرۈپ س ــول ي ــائەتلەپ ي ــا س ئىچىدىغانغ
ــز  ــە بويىچــە شــۇ كۈننــى كۈتكەنــدەك ھەممــە بالىــالر ۋە قى مەھەلل
- چوكانــالر ســىرتقا چىقاتتــى. ســۇ توشــۇيمىز دېگــەن باھانــە بىلــەن 
ــە  ــى كۆلچەكلەرگ ــتەڭ قىنىدىك ــۇق. ئۆس ــىپ ئوينىۋاالتت ــۇ چېچىش س
ســۇ قاچقــان چاغالردىــال قانغىچــە چۈمۈلەتتــۇق. ئادەتتــە ئۆســتەڭنىڭ 
ــى. ــكە بولمايتت ــا چۈمۈلۈش ــان بولغاچق ــەن ئىچىدىغ ــۈيىنى ھەممەيل س

ســۇ قاچقــان چاغــالردا توكمــۇ تــەڭ قاچاتتــى. ئانــام قەيەرگىــدۇ 
قويــۇپ قويغــان جىــن چىراقنــى يانــدۇرۇپ تاماققــا تۇتــۇش قىالتتــى. 
مــەن ســىڭلىم بىلــەن دادامنىــڭ تىزىغــا ئولتۇرۇپ ئــۇزۇن ســوئالالرنى 
ــن  ــۇر بۇالقتى ــۇ ئۇيغ ــى س ــىك ئالدىمىزدىك ــورايتۇق. –دادا، ئىش س
كېلىــدۇ، ئۇنداقتــا بىــز نەدىــن كەلگــەن؟ بۇالقالرنىــڭ ھــەر بىرىنىــڭ 
ــۇالق  ــڭ ب ــۇالق، ئايدى ــر ب ــۇالق، ئايغى ــاق ب ــۇالق، قاپ ــاش ب ت
دېگەنــدەك ئايرىــم ئىســمى بــار، ئەممــا بىــز ھەممىنى بۇالق دېســەكال 
ــەن  ــە دېگ ــن، جەمىل ــدە، ئەركى ــەت، ئەقى ــۇ ئەم ــدۇ. بىزنىڭم بولى
ــرال  ــدەك بى ــۇالق دېگەن ــۇ ب ــا بىزنىڭم ــار، ئۇنداقت ــىملىرىمىز ب ئىس
ــدۇ،  ــەھەرگە بارى ــول ش ــۇ؟ ئىشــىك ئالدىمىزدىكــى ي ئىســمىمىز بارم
شــەھەردىن ئۆتۈپچــۇ؟ شــەھەرنىڭمۇ تۇغۇلغــان كۈنــى بارمــۇ؟ چــەت 

ئــەل دېگــەن قەيــەر؟ ئــۇ قانــداق ئــەل؟

ــى.   ــاۋاب بېرەتت ــن ج ــەك قىزغى ــوئالالرغا ب ــورىغان س دادام س
ئۇنىــڭ ئېيتىشــىچە تېــرەك، ســۆگەت، قارىغــاي، ئارچــا، توغراقالرنىــڭ 
ــمىمىز  ــاق ئىس ــۇ ئورت ــدەك، بىزنىڭم ــمى دەرەخ بولغان ــاق ئىس ئورت
ئۇيغــۇر ئىكــەن. بىــز بىــر - بىرىمىزنــى ئاشــار، ئالمــاس، گۈلتــەن، 
گۈلگــۈن دەپ چاقىرىدىكەنمىــز. مىللەتلەرمــۇ بىــر - بىرىنــى گېرمــان، 
ــى  ــۇالر بىزن ــدى دەپ چاقىرىدىكــەن. ئ ــەك، شــېۋىت، رۇس، ھىن پول
ئۇيغــۇر دەيدىكــەن. بىزمــۇ باشــقىالرغا ئورتــاق ئىســمىمىزنى 
»ئۇيغــۇر« دەپ تونۇشــتۇرىمىزكەن. چۈنكــى ھەممەيلەننىــڭ ئورتــاق 
ــقان  ــەن ئۇيۇش ــۇر« دېگ ــەن. »ئۇيغ ــۇر ئىك ــمى ئۇيغ ــرال ئىس بى
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ــەن. ــدە ئىك ــەن مەنى دېگ

ئۇيغــۇر بۇالققــا يىغىلغــان نۇرغــۇن بــاال بۇالقالرغــا ئوخشــاش 
ــى  ــەن. ئۇالرن ــار ئىك ــىلەر ب ــۇن كىش ــقان نۇرغ ــا ئۇيۇش ئۇيغۇرالرغ
قەبىلــە دەيدىكەنمىــز. قەبىلــە دېگــەن بــاال بۇالقــالر بىلــەن ئوخشــاش 
ــقان  ــا ئۇيۇش ــپ ئۇيغۇرغ ــن كېلى ــەرەپ - تەرەپتى ــۇالر ت ــەن. ئ ئىك
ــە  ــە بىزگ ــۇن قەبىل ــدە نۇرغ ــالر ئىچى ــڭ يىل ــە مى ــەن. نەچچ ئىك
ئۇيۇشــقان بولغاچقــا ئۇيغــۇر ئاتالغــان ئىكــەن. ئۇيغۇرغــا ئۇيۇشــقان 
قەبىلــە كــۆپ ئىكــەن. ئۇالرنــى قارلــۇق، چىگىــل، چۈمــۈل، ياغمــا، 
يابارقــۇ، باغــداش، باغــراش، بۈگــۈر، بارىــن، ئىتارچــى، ئىزگىــل، 
موغــۇل، قــازاق، ئوغــۇز، بايىرقــۇ، دوالن، ئارغــۇ، قىپچــاق، قىرغىــز، 
قارامــان، ئاقمــان دېگــەن ئىســىمالر بىلــەن ئاتايدىكەنمىــز. بــۇ قەبىلە 
ئىســىملىرى ھازىــر يۇرتىمىــزدا بــار ئىكــەن. بــەزى يۇرتالرنــى شــۇ 

قەبىلە ئىسمى بىلەن چاقىرىدىكەنمىز.

ئىشــىك ئالدىمىزدىكــى يــول بارىدىغــان بازارنىــڭ ئىســمى ئوپال 
ئىكــەن. بازاردىــن ئۆتــۈپ ئــۇزۇن يــول ماڭغانــدا، يــول ماڭســىمۇ 
مــول ماڭغانــدا بىــر شــەھەرگە بارغىلــى بولىدىكــەن. ئــۇ شــەھەرنىڭ 
ئىســمى قەشــقەر ئىكــەن. قەشــقەردىن كــۈن پاتقــان تەرەپكــە قــاراپ 
ــى بــوالر ئىكــەن. چــەت  ــەل دېگــەن يەرگــە بارغىل ماڭســا چــەت ئ
ــار  ــۇ ب ــايدىغان ئۇيغۇرالرم ــەردە ياش ــراق ئەلل ــان يى ــەل دەيدىغ ئ

ئىكــەن. 
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ئۇيغۇر بۇالقنى كۆردۈم

9 ياشــقا كىرگــەن يىلىــم ئىــدى. بىــر كۈنــى دادام يالۋۇرۇشــۇمغا 
ــپ  ــا ئېلى ــال ئارتق ــدۈرۈپ ئوپ ــىپىتىگە مىن ــى ۋېلس ــۇلدى. مېن قوش
ــكە  ــدا ئىشلەش ــۇالق ئەتراپى ــق ب ــدا دادام قىرى ــۇ چاغ ــى. ئ چىقت

ــدى. ــلىغان ئى باش

ــۇ  ــىپ بەكم ــە مىنگىش ــڭ كەينىگ ــەھەردە دادامنى ــى س ــۇ كۈن  ئ
ئــۇزۇن يــول يــۈردۇق. تاشــيول تۈگــەپ چىغىــر يولمــۇ ئاياقالشــقاندا 
ــۇالق  ــۇر ب ــدى. ئۇيغ ــىللىق كۆرۈن ــىز يېش ــر چەكس ــزدا بى ئالدىمى
ــا  ــەن. يايالقت ــا ئىك ــر يايالقت ــان بى ــدەك يېيىلغ ــز گىلەم دېگىنىمى
يۇقىرىدىــن تۆۋەنگــە قــاراپ ســوزۇلغان تــارام - تــارام ئېرىقــالر بــار 
ــۇ  ــەن، ئ ــا يىغىلىدىك ــوڭ بۇالقق ــر چ ــاۋۋال بى ــالر ئ ــەن. ئېرىق ئىك
يەردىــن بىــر ئۆســتەڭ ۋە بىــر ئېرىــق بولــۇپ ئاياققــا ئاقىدىكــەن. 

ــڭ  ــاڭا داۋاننى ــدى دادام م ــۇالق!« دې ــۇر ب ــۇ ئۇيغ ــا ب »مان
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باغرىدىكــى بارلىــق بۇالقالرنىــڭ ســۈيى يىغىلىدىغــان ھېلىقــى چــوڭ 
ــلىرى  ــۇپ قايناش ــوڭ بول ــۇ چ ــۇالق بەكم ــىتىپ. ب ــى كۆرس بۇالقن
ــن  ــايتتى. ئۇنىڭدى ــا ئوخش ــىدىغان داش قازانغ ــورۇزدا ئاس ــى ن بەئەين
ۋاراقــالپ ئۆرلــەپ چىقىۋاتقــان كۆپۈككــە، چــاۋا - چاتقالالرنــى ئىچىگە 
ــان  ــپ بارغ ــپ كېتى ــاي ئېقى ــن قىيالم ــا، بۇالقتى ــان قاينامغ يالماۋاتق

ــدى. ــۈك ئى ــۇ كۆڭۈلل ــۇرۇش بەكم ــاراپ ت ــا ق بۇژغۇنالرغ

ــاندىر  ــى، ئالكس ــڭ ئانىس ــۇ بۇالقالرنى ــا ب ــارا، مان  دادام،- ق
ماكىدونىســكى دېگــەن پادىشــاھ ســۈيىنى ئىچەلمــەي ئارمانــدا كەتكــەن 
ــۇ.  ــۇلۇقى مۇش ــەڭ س ــڭ ئ ــى بۇالقالرنى ــۇ يەردىك ــۇ. ب ــۇالق ب ب
ــمى  ــڭ ئىس ــا. ئۇنى ــۇ خات ــىدۇ، ئ ــۇالق دېيىش ــۇي ب ــىلەر ئۇرغ كىش

ــدى.  ــۇالق، دېگــەن ئى ــۇر ب ــەس ئۇيغ ــۇالق ئەم ــۇي ب ئۇرغ

دادام دائىــم باشــقىالر قىلغــان گەپلەرنــى خاتاغــا چىقىرىــپ، مــاڭا 
توغرىســىنى دەپ بېرەتتــى. ئۇيغــۇر بۇالقنىــڭ ھىكايىســى مــاڭا ئايدىڭ 
بولغاچقــا ئۇنىــڭ ئۇيغــۇر بــۇالق دېگىنىگــە ھەيــران قالمىدىــم. ئەمما 
ــۇ  ــدى. ب ــە تۇيۇل ــىم غەلىت ــەن ئىس ــكى دېگ ــاندىر ماكىدونىس ئالكس
ــا -  ــى قايت ــەي، دادامن ــەممۇ دېيەلم ــە دەي دېس ــەر قانچ ــۆزنى ھ س

قايتــا دېگــۈزۈپ دوراپ ئــاران ئۆگىنىۋالدىــم.

ــا  ــتۇق، يايالقت ــۇ چېچىش ــە س ــەن قانغىچ ــى دادام بىل ــۇ كۈن ش
قوغلىشــىپ، يۇمىــالپ ئوينىــدۇق. مــەن ئاغزىمنــى يۇمالمــاي قالغــان 
ئىدىــم. چۈنكــى مــەن مەھەللمىزدىن ئۆتىدىغــان يول باشــالنغان يەرنى، 
ئۇيغــۇر بۇالققــا يىغىلغــان بــاال بۇالقالرنــى، كەپتــەر بۇقۇلدىغانــدەك 
ئــاۋاز چىقىرىدىغــان ئۇيغــۇر بۇالقنــى كۆرگــەن ئىدىم. ئاخىرى ئىشــىك 
ئالدىمىــزدا ئاقىدىغــان ســۇنىڭ باشــالنغان يېرىنــى كۆرگــەن ئىدىــم. 
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ئۇيغۇر بۇالقتا خىسلەت بار

يولىمىــزدا  قايتــار  دادام 
ــىنى  ــڭ ھېكايەس ــۇر بۇالقنى ئۇيغ
ــۇ  ــدى. ئ ــەن ئى ــۆزلەپ بەرگ س
-ئۇيغــۇر بۇالقتــا خىســلەت بــار 
دەپ گــەپ باشــلىغان ئىــدى. مەن 
ــورىغان  ــوئال س ــان س ــۇ ھام ش
دېگــەن  –خىســلەت  ئىدىــم. 
ــەن  ــلەت دېگ ــە؟ دادام خىس نېم
ســۆزنىڭ مەناســىنى چۈشــەندۈرۈپ 

ــدى. ــان ئى قويغ

ئېســىمدە قېلىشــىچە شــۇ كۈنــى دادام ئۇيغۇر بۇالقنىڭ ھىكايىســى 
ۋە بۇالقتىكــى خىســلەتنى مۇنــداق ســۆزلەپ بەرگــەن ئىــدى. »بــۇ 
ــۇرۇپ  ــڭ يېرىمــى ق ــزال ئەمــەس، ئوپالنى بــۇالق بولمىســا مەھەللىمى
ــۈن  ــر ك ــا بى ــۇپ ئىچىۋالس ــر توي ــادەم بى ــۇنى ئ ــۇ س ــدۇ. ب كېتى
قورســاق ئاچمايــدۇ، چاڭقىمايــدۇ. بــۇ ســۇدا تامــاق ئەتســە، گــۆش 
ــدۇ.  ــى چىقى ــڭ تەم ــا كۆكتاتنى ــات سالمىس ــنىڭ، كۆكت ــا گۆش سالمىس
ســەن تۇغۇلمىغــان چاغــالردا باشــقا يەرلــەردە نۇرغــۇن ئــادەم ئاچلىقتىن 
ــۇر  ــوق. ئۇيغ ــەر ي ــزدە ئۆلگەنل ــا مەھەللىمى ــەن. ئەمم ــۈپ كەتك ئۆل
بــۇالق بــەك شــىپالىق، ئــۇ بولغــاچ بىــز ســاغالم، ئۇنىــڭ ســۈيىنى 
ــى.  ــەلدىن خال ــۈك كېس ــۇ تۈرل ــەس زىرائەتلەرم ــادەم ئەم ــەن ئ ئىچك
ــەر  ــى ئادەمل ــدۇ، ياخش ــى تونۇي ــا كەلگەنلەرن ــۇالق يېنىغ ــۇر ب ئۇيغ
كەلســە بۇلدۇقــالپ كۈلــۈپ بېرىــدۇ، يامــان ئادەملــەر بارســا غەزەپتىن 
ــى  ــڭ چىراي ــەن ئادەمنى ــۈيىنى ئىچك ــڭ س ــۇ بۇالقنى ــدۇ. ئ دەم تارتى
ــە  ــالر ئىچس ــىرىدۇ، ياش ــە ياش ــانغانالر ئىچس ــدۇ. ياش ــۇق بولى نۇرل
ئەقىلگــە تولىــدۇ. ياخشــى نىيەتلىــك ئــادەم ئــۇ بۇالقتىــن بىــر ئوچۇم 
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ــدا  ــۇالق بويى ــەر ب ــان ئادەمل ــدۇ، يام ــۇزلۇقى قانى ــىمۇ ئۇسس ئىچس
كېچــە كۈنــدۈز قونــۇپ ســۇ ئىچســىمۇ يەنــە ئۇسســۇزلۇقى قانمايــدۇ. 
ــى قەدىمــدە كىشــىلەر ئۆلمەســلىكنىڭ  ســەن كۆرگــەن ئۇيغــۇر بۇالقن
ــۈك ئالكســاندىر ماكىدونىســكى  دورىســى دېيىشــكەن. قــوش مۈڭگۈزل
ــۈيىنى  ــڭ س ــۇ بۇالقنى ــۇرۇن مۇش ــالر ب ــڭ يىل ــى مى ــن ئىكك بۇندى
ــا  ــەن، دەپ يۇرتىمىزغ ــى تارتىۋالىم ــەن، بۇالقن ــر ئىچســەم ئۆلمەيم بى
ھۇجــۇم قىلماقچــى بولغــان...« دېگەنــدەك ئــۇزۇن گەپلەرنــى قىلغان 

ــدى، دادام. ئى

دادامنىــڭ ئۇيغــۇر بۇالقنىــڭ خىســلەتلىرى ھەققىــدە شــۇ كۈنــى 
ــلەت  ــۇ خىس ــەت ئ ــوق. پەق ــىمدە ي ــى ئېس ــە دېگەنلىك ــە نېم يەن
دېگــەن ســۆزنى يېشــىپ »ھەممــا ئادەمــدە بىــر خىســلەت بولىــدۇ، 
ســەندىال بولغــان، باشــقىالردا بولمىغــان كــۈچ، ھەرىكــەت، ئەقىــل، 
پــەم، ئاالھىدىلىــك دېگەننــى بىــز خىســلەت دەيمىــز« دېگــەن ئىــدى. 
»ئۇيغــۇر بۇالقنىــڭ ســۈيىنى ئىچكــەن ئــادام ئۆلمەيــدۇ« دېگەنــدە 
ــى   ــر ئاالھىدىلىكن ــان بى ــالردا بولمىغ ــقا بۇالق ــڭ باش ــۇر بۇالقنى ئۇيغ

ــز. ــى خىســلەت دەيدىكەنمى ــۇ ئاالھىدىلىكن ســۆزلەنگەن ئىكــەن. ب

ــال داۋان  ــك ئۇپ ــارت دېگەنلى ــال ئ ــڭ ئوپ ــى دادامنى ــۇ كۈن ش
دېگــەن بولىــدۇ، دېگىنىگــە قايىــل بولغــان ئىدىــم. ئوپىــالت تــەرەپ 
ــىپىتنى  ــاردا دادام ۋېلس ــەن. چىق ــز ئىك ــدەك ئېگى ــۇ داۋان ھەقىقەتەنم
ــن بەدەنىگــە چاپلىشــىپ  ــەر تەردى ــى. كۆينەكل ــدەپ ھېرىــپ كەتت ھەي
كەتكــەن ئىــدى. ئەممــا چۈشــەردە بىــز ئۆســتەڭگە يۇقىرىدىــن قويۇپ 

بەرگــەن قەغــەز قېيىقتــەك تۆۋەنگــە راۋان ئاققــان ئىــدۇق. 

ــان زادى  ــن دەم تارتق ــى دادامدى ــول بوي ــى ي ــۇ كۈن ــڭ ش مېنى
ــۈك  ــدۇ، مۈڭگۈزل ــە بولى ــا نېم ــۇالق دەم تارتس ــدۇ، ب ــداق بولى قان
ئــادەم  ئۇيغــۇر بــۇالق تارتىــپ ئالغانمــۇ دېگەن ســوئالالرنى ســوراپ 
ــان  ــىمدە. دادام دەم تارتىدىغ ــم ئېس ــى ئاڭلىغىنى ــۇن ھېكايىلەرن نۇرغ
دىــۋە، ئالۋاســتى، ئەجدىھاالرنىــڭ گەپلىرىنــى قىلىــپ بەرگــەن ئىــدى. 
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ــار ئىمىــش،  ــر تــاغ ب ــارت دېگــەن بى ئۇنىــڭ ئېيتىشــىچە ئوپــال ئ
شــۇ تاغــدا بىــر غــار بــار ئىمىــش. غارنىــڭ ئىچىــدە بىــر گــۈزەل 
كــۆل بــار ئىكــەن، شــۇ كۆلــدە بىــر ئەجدەرھــا بــار ئىمىــش.  بــۇ 
ــش.  ــاقالپ ياتارمى ــاراپ س ــن ق ــا يىراقتى ــۇر بۇالقق ــا ئۇيغ ئەجدىھ
ــم  ــش. كى ــار ئىمى ــۇن كان ب ــر ئالت ــدە بى ــڭ تەكتى ــۇر بۇالقنى ئۇيغ
بۇالقنىــڭ ئاســتىدىكى ئالتۇننــى ئالماقچــى بولســا دەم تارتىــپ يــەپ 

ــش. كېتەرمى

بىز قانداق ئۇيغۇر بولغان

ئۇيغــۇر بۇالقنــى كۆرگەن كۈنــى دادامدىــن يول بويى ســورىغان. 
بىــز قەيەردىــن كەلگــەن، قانــداق ئۇيغــۇر بولغــان، قايســى تارماقــالر 
بىلــەن ئۇيۇشــۇپ ئۇيغــۇر بولغــان؟ دېگــەن ئىدىــم. قاپــاق بــۇالق، 
ئايدىــڭ بــۇالق، ئايغىــر بــۇالق، تــاش بۇالقــالر يىغىلىپتــۇ. ئــۇالر 
ــا  ــۇ. ئۇنداقت ــۇالق بوپت ــۇر ب ــۇپ ئۇيغ ــا ئۇيۇش ــا بۇالقق ــر ئان بى
ــر  ــۇپ بى ــن ئۇيۇش ــاق ئۇيغۇرالردى ــداق تارم ــۇرالر قان ــز ئۇيغ بى
ــەردە ئىــدى؟ بــاال ئۇيغــۇرالر  ــا ئۇيغــۇر قەي ئۇيغــۇر ئاتالغــان؟ ئان
ــۇر  ــا ئۇيغ ــۇالر ئان ــدى، ئ ــە ئى ــەن، ئىســمى نېم ــن كەلگ قەيەرلەردى
ئەتراپىغــا قانــداق ئۇيۇشــقان؟ شــۇ بــاال ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىملىرى 

ھازىرمــۇ بارمــۇ؟

جــاۋاب  دادام 
شــۇنداق  بېرىــپ 
ــۇر  ــدى. ئۇيغ ــەن ئى دېگ
ئېرىقالرنىــڭ  بولــۇش 
بولغىنىغــا،  ئۆســتەڭ 
دەريــا  ئۆســتەڭلەرنىڭ 
ئوخشــايدۇ.  بولغىنىغــا 
بولۇشــنى  ئۇيغــۇر 
ــان  ــاڭ يۇغۇرغ ــە ئان يەن
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ــۇز،  ــۇن، ت ــۇ، ئ ــا س ــدۇ. خېمىرغ ــاڭمۇ بولى ــا ئوخشاتس خېمىرغ
ســۈت، ھەســەل، يــاغ يۇغۇرۇلغاننــى كۆردۈڭغــۇ! بىزگىمــۇ نۇرغــۇن 
ــالر  ــالر، تارماق ــقان خۇرۇچ ــا ئۇيۇش ــان. ئۇيغۇرغ ــالر يۇغۇرۇلغ خۇرۇچ
ــن،  ــن جايدى ــەر يېقى ــار. بەزىل ــن ب ــە يېرىدى ــڭ ھەمم ــۆت ئەتراپنى ت
ــدەك  ــاچ نان ــز خــۇددى توق ــن كەلگــەن. بى ــراق ماكاندى ــەر يى بەزىل
ــەك  ــۇر بۇالقت ــان. ئۇيغ ــن چىقق ــۇ تونۇردى ــەن مۇش ــاكان دېگ تەكلىم
مۇشــۇ يەردىــن ئوخچىغــان، ئۇيغــۇر بۇالقنىــڭ بويىدىكــى توغراقتــەك 
مۇشــۇ يەردىــن ئۈنگــەن. تۇنجــى ئۇيغــۇر خــۇددى كۆكتىــن تامغــان 
يامغــۇردەك، يەردىــن ئۈنگــەن يۇلغۇنــدەك مۇشــۇ توپراققــا يارالغــان. 
تــاش كىتابــالردا شــۇڭا: »بىــز كۆكتىــن تامغــان، يەردىــن ئۈنگــەن« 
دېگــەن ســۆز بــار. بىــزدە شــۇڭا ئۇيغــۇر بىلــەن ئاتالغــان دەريــاالر، 

بۇالقــالر، چۆللــەر ۋە يەرلــەر بــار.

ــان  ــا ئاتالغ ــۆل دەپ خات ــۇدا غورۇچ ــىچە ئاقس ــڭ دېيىش دادامنى
بىــر يــەر بــار ئىكــەن. ئەســلى بــۇ يەرنىــڭ ئىســمى ئۇيغــۇر چــۆل 
ــمى  ــى ئىس ــڭ بۇرۇنق ــەن چۆلنى ــاكان دېگ ــى تەكلىم ــەن. ھازىرق ئىك
ئۇيغــۇر چــۆل ئىكــەن. قومۇلنىــڭ بۇرۇنقــى ئىســمى ئۇيغــۇر غــول 
بولــۇپ بــەزى كىشــىلەر ئــۇ يەرنــى ئۇيغۇرغــول دېيەلمــەي ئىۋىرغول، 
دەپ ئاتايدىكــەن. كىشــىلەرنىڭ ئوپىالتتىكــى ئۇيغــۇر بۇالقنــى ئۇرغۇي 
بــۇالق دېيىشــىمۇ شــۇنداق بىــر خاتالىــق ئىكــەن.  تارىم دەرياســنىڭ 

ئىســمى ئەســلى قەدىمــدە ئۇيغــۇرداش دەپ ئاتالغــان ئىكــەن.

دادام ئۇيغــۇر بۇالقنى چۈشــەندۈرگەندە ئالكســاندىر ماكىدونىســكى 
ــى،  ــڭ كىملىكىن ــە ئادەمنى ــۈك غەلىت ــوش مۈڭگۈزل ــى، ق دېگــەن گەپن
يۇرتىنــى تــازا چۈشــىنەلمىگەن ئىدىــم. ئۇنىــڭ ئىســمى نېمــە ئۈچــۈن 
ــم؟  ــادەم زادى كى ــىملىك ئ ــە ئىس ــۇ غەلىت ــىمايدۇ؟ ئ ــە ئوخش بىزگ
قەيەردىــن كەلگــەن؟ بىزنىــڭ ئۇيغــۇر بۇالقنــى قانــداق بىلگــەن؟ بــۇ 

ســوئالالرنى ســوراپ دادامنىــڭ تىزىغــا ياماشــتىم.
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دىۋان دەپ بىر كىتاپ بار ئىكەن

مــەن  ئېيتىشــىچە  دادامنىــڭ 
جاۋابــى  ســوئالالرنىڭ  ســورىغان 
دىــۋان دېگــەن كىتابتــا بــار ئىكــەن. 
بــۇ قانــداق كىتابتۇ دېســەم، ئەســلى 
بــۇرۇن كىشــىلەر كىتابنــى ھــەر خىــل 
ــەن ئاتاپتىكــەن. خــۇددى  ئىســىم بىل
ئىســىم  خىــل  ھــەر  بۇالقالرغــا 
ــن  ــۇنداق كىتابالردى ــدەك. ش قويغان

بىرىنىــڭ ئىســمى دىــۋان ئىكــەن. ئۇنــى تولــۇق ئاتىغانــدا »تۈركىــي 
ــكى،  ــاندىر ماكىدونىس ــز. دادام ئالكس ــى« دەيدىكەنمى ــالر دىۋان تىل
ئۇيغــۇر، قەشــقەر دېگــەن گەپلەرنىــڭ ئەســلىنى شــۇ دىۋاندىــن ئوقۇپ 

بىلگەن ئىكەن.

ــۇرۇن  ــل ب ــڭ يى ــن مى بۇندى
مەھمــۇد دېگــەن كىشــى شــۇ دىۋاننى 
يازغــان ئىكــەن. ئۇ كىشــى قەشــقەردە 
ياشــىغان بولغاچقــا مەھمــۇد قەشــقەرى 
ــدا  ــۇ دىۋان ــز. ئ دەپ ئاتايدىكەنمى
ــان  ــا دەۋاتق ــەر خات ــر ئادەمل ھازى
ــەن.  ــار ئىك ــى ب ــڭ توغرىس گەپلەرنى
مەنىســىنى  ئادەملــەر  بۈگۈنكــى 
شــۇ  ســۆزلەرنى  بىلمەيدىغــان 
ــى  ــز. ھازىرق ــن تاپىدىكەنمى دىۋاندى
بىــز  ئۇنتــۇپ قالغــان تۇتــۇق مەنــاالر شــۇ دىۋانــدا ئوچــۇق بــار 
ــەر،  ــاالر، كۆلل ــالر، دەري ــان تاغ ــز كۆرۈۋاتق ــدا بى ــەن. دىۋان ئىك
چۆللــەر، ئۆســتەڭلەر، ئېرىقــالر، ئېدىــرالر، ھايۋانــالر، ئۆســۈملۈكلەر، 
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ھاشــارەتلەر ھەققىــدە بىلىملــەر ئۇچرايدىكــەن. دىۋانغــا يەنــە تارىخالر، 
ــەن.  ــان ئىك ــەللەر تولغ ــماقالر ۋە مەس ــىالر، تېپىش ــەر، ناخش چۆچەكل
دىۋاننــى ئاتــا - ئانا، ئۇششــاق-چوڭالر، ئالىمــالر، باتــۇرالر، خانالر، 
دىھقانــالر ئوقۇشــقا ئامــراق ئىكــەن. ئىشــقىلىپ كىــم مەنــا ئىزدىســە 
دىۋاندىــن تاپىدىكــەن، كىمگــە مەنبــە كېــرەك بولســا شــۇ دىۋاندىــن 

ئاختۇرىدىكەن. 

ــۇرۇن ئۇيغۇر  ــۋان« دا ب »دى
ھازىــر  لېكىــن  يېزىلغــان  دەپ 
ئۇنتۇلــۇپ قالغــان، ئۆزگىرىــپ 
كەتكــەن نۇرغــۇن يۇرتالرنىــڭ 
ئەســلى نامــى، مەناســى بــار 
ئىمىــش. دىۋانــدا يەنــە چىرايلىــق 
ــاق ۋە  ــە، قوش ــەت، ھېكاي ھېكم
چاقچاقــالر بــار ئىكــەن. دادام 

ــەن  ــارت دېگ ــال، ئ ــۇز، ئوپ ــۇر، ئوغ ــان ئۇيغ ــش بېرىدىغ تۈزىتى
ســۆزلەر دىۋانــدا بارمىــش. ئــۇ كىتابنــى يازغــان مەھمۇد قەشــقەرىنىڭ 

ــەن. ــدا ئىك ــدە، تاغ ــڭ كەينى ــى ئۆيىمىزنى قەبرىس

دىــۋان دېگــەن ئــۇ كىتابتــا ئالكســاندىر ماكىدونىســكى كەلگــەن 
ــۇر  ــەن. ئۇيغ ــان ئىك ــەھەر يېزىلغ ــالغان ش ــەڭ، س ــان ج ــەر، قىلغ ي
دېگــەن ئىســىمنى دۇنياغــا يايغــان كىشــىمۇ شــۇ ئالكســاندىر ئىكــەن. 
ــا  ــەن. ئەمم ــان ئىك ــپ باقمىغ ــپ يېڭىلى ــۇرۇش قىلى ــى ئ ــۇ كىش ئ
ــال  ــان تۆكمەي ــمايال، ق ــەن ئۇرۇش ــارەت بىل ــى ماھ ــۇرالر ئۇن ئۇيغ
ــۇپ  ــل بول ــىمغا قايى ــەن ئىس ــۇر دېگ ــۇ ئۇيغ ــۇڭا ئ ــۇ. ش يېڭىۋاپت

ــەن. ــان ئىك قالغ

ــا ئالكســاندىر ماكىدونىســكى دېگــەن  ــۋان« دېگــەن كىتابت »دى
ــوش  ــىلەر ق ــن كىش ــى كېيى ــەن. ئۇن ــار ئىك ــى ب ــڭ ھېكايىس ئادەمنى
مۈڭگۈزلــۈك ئــادەم دېگــەن ئىكــەن. بــۇ ئــادەم تارىختــا بۈگۈنكــى 
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ماكىدونىيــە دېگــەن ئەلدىــن ئۇيغــۇر دېگــەن ئەلگــە كەلگــەن ئىكــەن. 
ــۈ ياشــاش  ــپ مەڭگ ــىپالىق ســۈيىنى ئىچى ــڭ ش ــۇر بۇالقنى ــۇ ئۇيغ ئ
ــى  ــڭ مىللىت ئۈچــۈن بىزگــە ھۇجــۇم قىلىــپ كەلگــەن ئىكــەن. ئۇنى
ــى  ــڭ تىل ــەن. ئۇنى ــدون ئىك ــمى ماكى ــايدىكەن، ئىس ــادا ياش ياۋرۇپ
ــدا ئالكســاندىر دەيدىكــەن.  ــا ئىســمىنى شــۇ تىل ماكىدونچــە بولغاچق

بــۇ ئىســىم ياۋرۇپــادا كــۆپ قويۇلغــان بىــر ئىســىم ئىكــەن. 

ــۇ  ــەپ بەكم ــەن گ ــقەرى دېگ ــۇد قەش ــاڭا مەھم ــدا م ــۇ چاغ ئ
قىزىقارلىــق تۇيۇلغــان ئىــدى. مەھەللمىزدە  ئەخمەت ســوپۇن، ســەمەت 
گۇگــۇت، ھوشــۇر تاغچــى دېگەنــدەك لەقەملىــك ئادەملــەر بــار ئىدى، 
ــڭ  ــچ كىمنى ــدى. ھې ــوق ئى ــرى ي ــقەر دەپ بى ــۇد قەش ــا مەھم ئەمم
ــر  ــاڭا بى ــەۋەبلىك م ــۇ س ــۇلمايتتى. ش ــەھەر قوش ــر ش ــمىغا بى ئىس
ــە  ــۇ غەلىت ــى بەكم ــقەرى دەپ چاقىرىلىش ــۇد قەش ــڭ مەھم ئادەمنى

تۇيۇلغان ئىدى.

مــەن ئانــام بىلــەن مەھمــۇد 
قەشــقەرىنىڭ قەبرىســىگە كــۆپ 
ــاش،  ــرى - ي ــم. قې ــان ئىدى بارغ
ــىلەر  ــۇن كىش ــال نۇرغ ــەر - ئاي ئ
قىلغــان  دۇئــا  قەبرىگــە  ئــۇ 
قەبرىســى  مومامنىــڭ  ئىــدى. 
ــۇت  ــدى. مەھم ــدا ئى ــڭ يېنى ئۇنى
يەرلەردىــن  يىــراق  قەشــقەرىگە 
ــىنىلىق  ــق ۋە ماش ــق، ھارۋىلى ئاتلى
ــۇ  ــىگە قاراپم ــڭ قەبرىس ــىلەر مومامنى ــان كىش ــا قىلغ ــپ دۇئ كېلى
قويمىغــان ئىــدى. قارىغانــدا نۇرغــۇن ســوئالالرغا جــاۋاب چىقىدىغــان 
كىتــاب يازغــان ئادەمنــى كىشــىلەر بەكــرەك ياخشــى كۆرســە كېــرەك.

ــن  ــڭ تىلىدى ــمى دادامنى ــڭ ئىس ــە دىۋاننى ــى كەچت ــۇ كۈن ش
چۈشــمىدى. دادامدىــن نېمــە سورىســاق دىۋانــدا بــار دېگــەن ئىــدى. 
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ــم.  ــى ســوراپ تۇرۇۋالدى ــە بارلىقىن ــە نېم ــا يەن ــاش كىتابت ــى ت ھېلىق
چۈنكــى مــاڭا تــاش كىتــاب دېگــەن ســۆز بەكمــۇ قىزىــق تۇيۇلغــان 
ــۋان«  ــىڭلىم »دى ــدۇ. س ــار دەي ــدا ب ــۇ دىۋان ــدى. دادام ئۇنىم ئى
ــۈچ  ــام، ئ ــدى. ئان ــەر دەپ تۇرۇۋال ــۇپ ب ــى ئوق ــەن كىتابن دېگ
ئــاكام، ئاچــام ۋە ســىڭلىممۇ قوشــۇلۇپ يالۋۇرۇشــتى. دادام ئەتراپىغــا 
چۆچۈرىــدەك تىزىلغــان بىزگــە قــاراپ جىــن چىراقنــى پەرلــەپ قويدى. 
ئاندىــن: »ســىلەرگە ئــاۋۋال دىۋاندىــن قــوش مۈڭگۈزلــۈك ئادەمنىــڭ 
ھېكايىســىنى ئوقــۇپ بېــرەي، ئۇيغۇرنــى چۈشــەندۈرۈپ قويــاي، تــاش 

ــرەي« دەپ گــەپ باشــلىدى. ــى ســۆزلەپ بې كىتابن

قوش مۈڭگۈزلۈك ئادەم

بۇندىــن 2300 يىلــالر بــۇرۇن بالقــان 
يېرىــم ئارىلــى دېگــەن يــەردە  بىــر دۆلەت 
ــمى  ــڭ ئىس ــۇ دۆلەتنى ــەن. ب ــان ئىك بولغ
ماكىدونىيــە ئىكــەن. بــۇ ئەلدىكى شــاھنىڭ 
ئالكســاندىر ماكىدونىســكى دەپ بىــر ئوغلــى 

بــار ئىكــەن. 

ئالكســاندىر مەكتەپكــە كىرگەنــدە ئۇســتازى ئۇنىڭغــا دۇنيانىــڭ 
مەركىــزى ماكىدونىيــە دەپتــۇ. ئــۇ دۇنيانىــڭ مەركىــزى بولغــان بــۇ 
ئەلنىــڭ چوقــۇم تــۆت تەرەپتــە تــۆت ئۇچــى بارمىكىــن دەپ ئويالپتۇ. 
ــى  ــۆت ئۇچىن ــڭ ت ــالنغان دۇنيانى ــن باش ــاندىر ماكىدونىيەدى ئالكس
ــۆت  ــڭ ت ــۇ دۇنيانى ــۇڭا ئ ــۇ. ش ــتازى دەپ بېرەلمەپت ــوراپتۇ. ئۇس س
ــپ كۆرمەكچــى  ــۆزى ئايلىنى ــى ئ ــك چوڭلۇقىن ــى ۋە زادى قانچىلى ئۇچ

بوپتــۇ.

ــىرىنى  ــڭ س ــتازىدىن ئۆلۈمنى ــە ئۇس ــۇ يەن ــى ئ ــر كۈن بى
ســوراپتۇ. ئۇســتازى بۇنىڭغــا تېخىمــۇ جــاۋاب بېرەلمەپتــۇ. شــۇنىڭ 
بىلــەن ئۆلۈمنىــڭ ســىرى ۋە دۇنيانىــڭ تــۆت ئۇچــى ئۇنــى بەكمــۇ 
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ــى  ــلىككە دورا تاپماقچ ــپ ئۆلمەس ــۇنداق قىلى ــۇ ش ــۇ. ئ قىزىقتۇرۇپت
ــى كۆرمەكچــى  ــى ياكــى ئۇچىن ۋە دۇنيانىــڭ تــۆت تەرەپتىكــى چېكىن

ــۇ.  بوپت

ئالكســاندىر 10 يــاش ۋاقتىــدا ئىتالىيەنىــڭ رىــم دېگەن شــەھرىگە 
بارغــان ئىكــەن. ئــۇ رىمــدا بىــر ئۇيغــۇر دارۋاز دار باغلىغــان دارنــى 
كۆرۈپتــۇ. ئۇيغــۇر دارۋازنىــڭ داردىكــى خەتەرلىــك ھەرىكىتــى ئۇنــى 
ــاڭالپ  ــن دەپ ئ ــى ئۇيغــۇر دېگــەن ئەلدى ــۇ. دارۋازن ــاڭ قالدۇرۇپت ت

دۇنيانىڭ بىر ئۇچى ئۇيغۇر بولسا كېرەك دەپ ئويالپتۇ.

ئــۇ ئۇيغــۇر دارۋاز ئېيتقــان داســتاندىن ئۆلمەســلىكنىڭ دورىســى 
ــلىك،  ــاندىر ئۆلمەس ــۇئان ئالكس ــۇ. ش ــا دەپ ئاڭالپت ــۇر بۇالقت ئۇيغ
دورا، ئۇيغۇربــۇالق دېگــەن ســۆزلەرنى يادىــالپ ھاياجانغــا تولۇپتــۇ. 
ــەن  ــال دېگ ــڭ ئوپ ــەن ئەلنى ــۇر دېگ ــىچە ئۇيغ ــڭ ئېيتىش دارۋازنى
ــدا  ــار ئىكــەن. ئېيتىشــالرغا قارىغان ــۇالق ب ــىپالىق ب ــر ش ــدە بى يېرى
بــۇ بۇالقنىــڭ ســۈيى نۇرغــۇن كېســەلگە داۋا ئىكــەن. ئــۇ بۇالقنىــڭ 

ــاش تۇرىدىكــەن. ســۈيىنى ئىچكــەن كىشــى ئۆلمــەي مەڭگــۈ ي
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ــى  ــەن ئەلن ــۇر دېگ ــاڭالپ ئۇيغ ــى ئ ــۇ گەپن ــاندىر ب ئالكس
ــۈزۈش،  ــا كىرگ ــى قولىغ ــۇ دۇنيان ــۇ. ئ ــۇپ قاپت ــەيدىغان بول چۈش
زېمىننىــڭ تــۆت ئۇچىنــى كــۆرۈش، ئۆلمەســلىكنىڭ دورىســىنى تېپىــش 

ئۈچۈن يىراققا ھۇجۇم قىلماقچى بوپتۇ. 

ــكى  ــاندىر ماكىدونىس ــۆزنى ئالكس ــۇ س ــەن ب ــۇر دېگ ‐ ئۇيغ
تارىخقــا يازدۇرغــان. ئۇنىــڭ ئىســمىنى ئەرەبلــەر ئىســكەندەر 
ــەن  ــاندىر دېگ ــۈك ئالكس ــوش مۈڭگۈزل ــۇ ق ــدۇ. ب ــن دەي زۇلقەرنەيى
گــەپ. بىزدىمــۇ ئالكســاندىرنىڭ مۈڭگــۈزى بــار دېگــەن رىۋايەتلــەر 
ــا  ــن دۇنياغ ــىنىڭ ئاغزىدى ــۇ كىش ــام مۇش ــەن ن ــۇر دېگ ــار. ئۇيغ ب
تونۇلغــان. ئۇيغــۇر دېگــەن ســۆزنى ئالكســاندىر تارىخچىالرغــا 2300 
ــان  ــن چىقق ــڭ ئاغزىدى ــدى دادام. ئۇنى ــان، دې ــۇرۇن يازدۇرغ ــل ب يى
ــاش  ــۈ ياش ــى، مەڭگ ــۆت ئۇچ ــڭ ت ــۇالق، دۇنيانى ــال، ئۇيغۇرب ئوپ
ــۆي  ــى. ئ ــۇپ باراتت ــق تۇيۇل ــە قىزىقارلى ــەر بارغانچ ــەن گەپل دېگ
ــان  ــپ ئۇچۇۋاتق ــى ئايلىنى ــەت چىراقن ــدى، پەق ــت ئى ــدە جىمجى ئىچى

ــى. ــال ئاڭلىناتت ــڭ ئاۋازى پەرۋانىلەرنى
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ئالكساندىر ۋە ئارغۇماق

ــا  ــۇ، ئەمم ــنى ئويالپت ــا كىرگۈزۈش ــى قولغ ــاندىر دۇنيان ئالكس
ــا  ــۇ. يىراقالرغ ــە چۆكۈپت ــەي غەمگ ــا كىرگۈزۈشــنى بىلم ــداق قولغ قان
يــۈرۈش قىلىــش ئۈچــۈن ئــات بولمىســا بولمايدىكــەن. ئەممــا ئۇنىــڭ 
ــان  ــپ بارااليدىغ ــا يېتى ــى ئۇچىغ ــۆت تەرەپتىك ــڭ ت ــدا دۇنيانى يۇرتى

ــوق ئىكــەن.  ــالر ي يۈگــرۈك ئات

ئالكســاندىر ئۇيــان ئويــالپ، بۇيــان ســوراپ، كــۆپ سۈرۈشــتە 
ــڭ  ــق تاغالرنى ــۇزاق قارلى ــەن ئ ــاغ دېگ ــرى تەڭرىت ــۇ. ئاخى قىپت
ــار  ــالر ب ــەن ئات ــق ۋە چېچ ــۈك، چىداملى ــپ كۈچل ــدا ئاجايى ئەتراپى
ــۇپ  ــەن ۋە ئاۋۇت ــۇرالر كۆندۈرگ ــى ئۇيغ ــۇ ئاتالرن ــۇ. ئ دەپ ئاڭالپت

ــەن.  ــەن ئىك كۆپەيتك

ــىلەر  ــايدىغان كىش ــدا ياش ــاغ بويى ــىيا ۋە تەڭرىت ــۇرا ئاس ئوتت
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ــۇرۇن  ــەڭ ب ــى ئ ــادا ئاتن دۇني
ئىكــەن.  باققــان  كۆنــدۈرۈپ 
ئۇيغــۇرالر دۇنيــادا ئــەڭ بــۇرۇن 
چىققــان،  ياســاپ  ئىگەرنــى 
ئۆتــۈك  كىيگــەن،  ئىشــتان 
تىككــەن مىللــەت ئىكــەن. ئــۇالر 
ــى  ــەن. ئاتن ــراق ئىك ــا ئام ئاتق
قانــات دەيدىكــەن، ئاتقا مىنســىال 

ــات  ــەن ئ ــاق دېگ ــى ئارغۇم ــدا ئۇيغۇرالردىك ــۇ چاغ ــەن. ش ئۇچۇدىك
ــەن. ــن ئىك ــان ئاتالردى ــتا قالغ ــازاردا تاالش ــە ب ھەمم

ــا ئۇيغــۇر تىجارەتچىلــەر  ئۇيغــۇرالردا ئارغۇمــاق ئاتــالر بولغاچق
دۇنيانــى ئۇچقانــدەك كېزىــپ يۈرۈيدىكــەن. ئــۇالردا ئــات قوشــۇلغان 
ــەن.  ــوالر ئىك ــر كارۋان ب ــپ بى ــالر تىزىلى ــق ھارۋى ــز چاقلى ئىگى
ــپ  ــا چىقى ــن يولغ ــڭ چاڭئەندى ــەرقتە خىتاينى ــالر ش ــداق كارۋان بۇن
ــۇ كارۋان  ــەن. ب ــارار ئىك ــا ب ــڭ رىمغ ــى ئىتالىيەنى ــە بۈگۈنك غەربت
ــۇ  ــى دەپتىكــەن. ب ــۇ چاغــدا كىشــىلەر كارۋان يول ــى ئ ــان يولن ماڭغ
ــق  ــەر داڭلى ــەك رەختل ــۇلغان يىپ ــەن توش ــارۋا بىل ــز ھ ــدا ئېگى يول
ــۇرالر  ــەن. ئۇيغ ــان ئىك ــپ قالغ ــى دەپ ئاتىلى ــەك يول ــا يىپ بولغاچق

ــەن. ــا دەپ ئاتاپتىك ــى قانق ــز ھارۋىالرن ــداق ئېگى بۇن

ئۇيغــۇرالر يىپــەك يولىــدا دۇنيانىــڭ تــۆت بۇلۇڭىغــا كارۋانالرنى 
يولغــا ســالىدىكەن. ئــۇالر يەنــە ســارايالرنى قــۇرۇپ ســودىگەرلەرنى 
كۈتۈۋالىدىكــەن. ئۇيغــۇرالر مەخســۇس ســودىگەرلەر چۈشــۈپ 
ــە  ــەن. لەڭگەرلەرگ ــان ئىك ــەر دەپ ئاتىغ ــى لەڭگ ــان يەرلەرن ئۆتۈدىغ
ــان  ــارايالرنى ئاچىدىغ ــەن. س ــاراي دەيدىك ــى س ــالغان قونالغۇن س
كىشــىلەرنى ســارايۋەن دەپ ئاتايدىكــەن. شــۇڭا بۈگۈنكــى ئۇيغۇرالردا 

ــەن. ــار ئىك ــە ب ــە ۋىاليەتت ــىم ھەمم ــەن ئىس ــاراي دېگ ــەر، س لەڭگ

ئۇيغــۇرالر ئارغۇمــاق دەپ ئاتالغــان يۈگــۈرۈك ئاتلىــق قوشــۇنى 
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ــا  ــە ئارغۇماقالرغ ــۇرالر يەن ــەن. ئۇيغ ــۈك ئىك ــادا كۈچل ــەن دۇني بىل
مىنگــەن كارۋانــالر بىلــەن دۇنيــادا بــاي ئىكــەن. ئۇيغــۇر قوشــۇنى 
ئارغۇمــاق ئاتــالر قوشــۇلغان ئېگىــز چاقلىــق جــەڭ ھارۋىلىــرى بىلــەن 
ئۇرۇشــالردا دائىــم ئۈســتۈن بولىدىكــەن. ئۇيغــۇرالر ئېگىــز چاقلىــق 
ــالر،  ــا قانقىل ــى تارىخت ــا، ئۇيغۇرالرن ــتا بولغاچق ــقا ئۇس ــارۋا ياساش ھ
ــالر  ــق ھارۋىلىق ــز چالى ــۇ ئېگى ــەن. ب ــالر دەپ ئاتاپتىك ــى قانقالىق يەن
ــق  ــز چاقلى ــىغان ئېگى ــۇرالر ياس ــالر ئۇيغ ــەن. خىتاي ــەن بولىدىك دېگ
ــۇرالر  ــۇالر ئۇيغ ــۇڭا ئ ــەن. ش ــاق دەپ ئاتاپتىك ــز چ ــى ئېگى ھارۋان
ــى دەپ  ــالر دۆلىت ــز چاقلىق ــى ئېگى ــر دۆلەتن ــان بى ــدا قۇرغ تۇرپان
ئاتىغــان ئىكــەن. بــۇ ئېگىــز چاقالرنــى ھازىرمــۇ تاپقىلــى بولىدىكەن.

ئالكســاندىر ئــاۋۋال يېقىــن ئەللەرگــە ھۇجــۇم باشــالپ رىمنــى 
ئاپتــۇ. ئــۇ رىمدا ئۇيغــۇر تىجارەتچىلــەر ئاچقــان بازارالرغا، ســارايالرغا 
ــۇ  ــۇ. ئ ــتىلەرنى ئارىالپت ــان رەس ــالر تىزىلغ ــە مال ــۇ، ئۇيغۇرچ كىرىپت
ــۈر،  ــان تۆم ــدا تاۋالنغ ــۈن ئالتاي ــدۇرۇش ئۈچ ــكەرلىرىنى قورالالن ئەس
ــا، قەشــقەردە  ــز چاقلىــق ھــارۋا يەنــى قانق ــدا ياســالغان ئېگى تۇرپان
قۇيۇلغــان تــوپ، خوتەنــدە توقۇلغــان ســاۋۇت ۋە ئىلىــدا تىكىلگــەن 
كــۆن ئۆتۈكلەرنــى ســېتىپ ئاپتــۇ. بولۇپمــۇ ئــۇ خوتەندىــن چىققــان 

ئەتلەســلەردىن كۆزىنــى ئۈزەلمــەي قالغــان ئىكــەن. 

ئالكســاندىر رىــم شــەھىرىدە ئۇيغــۇرالر ئاچقــان ئــات بازىرىنــى 
كۆرۈپتــۇ. بــازاردا ئۇيغــۇر دۆلىتىدىــن كەلگــەن ئاتــالر كــۆپ ئىكــەن. 
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ئــۇ ئۇيغــۇر تىجارەتچىلــەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ ئارغۇماقالرنــى مىنىــپ 
بېقىپتــۇ. ئــۇ ئارغۇماقالرنــى ســىالپ تــۇرۇپ ئويــالپ قاپتــۇ. ئەگــەر 
ــە  ــر قانچ ــى بى ــۇزاق ئەللەرن ــا ئ ــڭ بولس ــالر مېنى ــۇ ئارغۇماق مۇش
ــى  ــدە بېسىۋالســام، ئۆلمەســلىكنىڭ دورىســىنىمۇ ئىچســەم، دۇنيان كۈن

ئالمــاق ئاســان بولمامــدۇ؟ 

ــۇم  ــراق ھۇج ــا بۇرۇن ــالپ ئۇيغۇرغ ــۇالرنى ئوي ــاندىر ش ئالكس
قىلىشــنى ئويالپتــۇ. ئەممــا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۇچقــۇر ئاتلىــق قوشــۇنى، 
ئۇيغــۇر قوشــۇنىدىكى قېچىــر ســۆرەيدىغان توپــالر ۋە قانقــا ئاتلىــق 
ئەممــا  قاپتــۇ.  ئىككىلىنىــپ  قورقــۇپ  ھارۋىلىرىدىــن  جــەڭ 
ــوپ ۋە گــۈزەل  ــاق، ت ئۇيغۇرالردىكــى ئ ۆلمەســلىك دورىســى، ئارغۇم

ئەتلەسلەر ئۇنى ئۇرۇشقا ئۈندەپتۇ. 

ئالكســاندىر رىمنــى ئالغاندىــن كېيىــن ئــاۋۋال پۈتــۈن ياۋرۇپانى، 
ــىمالىنى  ــڭ ش ــۇپ ئافرىقانى ــىرغا قوش ــالپ مىس ــز ئات ــن دېڭى ئاندى
ــىۋاپتۇ.   ــى بېس ــى تۈركىيەن ــاي بۈگۈنك ــا قالم ــىۋاپتۇ. ئۇزاقق بېس
ــران ۋە  ــراق، ئى ــدە ئالكســاندىر بۈگۈنكــى ئى ــا كەلگەن 329 - يىلىغ
ــىلىك  ــڭ كىش ــۇ 140 مى ــى ئ ــۇ يىل ــىۋاپتۇ. ش ــتانالرنى بېس ئافغانىس
ــپ  ــۇرۇش قىلى ــەدەر ئ ــڭ بوسۇغىســىغا ق ــەن ئۇيغۇرالرنى قوشــۇن بىل

ــۇ.  كەپت
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ئۇيغۇر قۇل بولمايدۇ

ــا  ــالردا ئۇيغۇرالرغ ــلىغان چاغ ــۈرۈش باش ــا ي ــاندىر يىراقق ئالكس
شــۇ ئىســىملىك بىــر كىشــى خاقــان ئىكــەن. ئــوردا قەشــقەردە بولۇپ، 
خــان ئــۇ چاغــدا يــوق ئىكــەن. ئــۇ قــارا كــۆل بويىــدا ئاققۇالرغــا 
قــاراپ ئولتۇرغــان ئىكــەن. ئالكســاندىر ئەۋەتكــەن ئەلچــى رۇخســەت 

ســورىمايال خاقانغــا يېقىــن كەپتــۇ.

شــۇ خاقاننىــڭ ياســاۋۇلى ئەلچىنــى توســۇپ قولىدىــن مەكتۇپنــى 
ئېلىــپ ئوقۇپتــۇ. مەكتۇپنىــڭ يېرىمــى تۈگىمــەي خاننىــڭ قوشۇمىســى 
تۈرۈلۈپتــۇ. خــەت ئوقۇلــۇپ بولغانــدا خــان ئورنىدىــن دەس تــۇرۇپ 

. كېتىپتۇ

ــەر  ــا تەلەپل ــەن مەكتۇپت ــپ كەلگ ــى ئېلى ــاندىرنىڭ ئەلچىس ئالكس
ــۇر  ــنى، ئۇيغ ــى بېرىش ــۇر بۇالقن ــاندىر ئۇيغ ــەن. ئالكس ــىز ئىك يولس
ــەپ  ــنى تەل ــان قۇرۇش ــر قورغ ــاندىرغا بى ــا ئالكس ــڭ بويىغ بۇالقنى
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قىپتــۇ. ئــۇ يەنــە خانغــا؛ ئــون مىــڭ ئۇيغۇرنــى تۆمۈرچــى قــۇل، 
ئــون مىــڭ ئۇيغــۇر قىزنــى ئەتلەســچى دېــدەك، ئــون مىــڭ مالچــى 
ــكەر  ــى ئەس ــۇر ئۇيغۇرن ــڭ بات ــون مى ــۇل، ئ ــار ق ــى ئاتباق ئۇيغۇرن
ــقا  ــن باش ــۇ. بۇنىڭدى ــنى بۇيرۇپت ــوۋغات قىلىش ــۈپىتىدە س ــۇل س ق
يەنــە خاندىــن 40 مىــڭ قېچىرلىــق تــوپ ۋە قىرىــق مىــڭ تۆگىــدە 
ئەتلــەس، كــۆن ۋە ئىگــەر - جابــدۇق ســوراپتۇ. ئەگــەر يۇقىرىقــى 

ــۇ.  ــز دەپت ــۇم قىلىمى ــا ھۇج ــە قوشۇلمىس تەلەپلەرگ

ئــۇ چاغــدا شــۇ خاقاننىــڭ ئەســكەرلىرى مەشــىقتە ئىكــەن. بىــر 
بۇيــرۇق بىلــەن ھەممەيلــەن خــان ئالدىغــا تــەق بوپتــۇ. مەكتۇپنىــڭ 
مەزمۇنــى يەتكۈزۈلگەنــدە ســەپتە تۇرغــان ئەســكەر ۋە قۇماندانالرمــۇ 

غەزەپتىن قىلىچالرنى قىنىدىن چىقىرىپ ۋارقىراپ كېتىپتۇ.

 شــۇ خــان تەمكىنلىــك بىلەن ئەلچىگــە ئەســكەر ۋە قۇماندانالرنىڭ 
ــاش  ــان ت ــن قالغ ــڭ ئەجدادالردى ــۇ: »بىزنى ــۇنداق دەپت ــدا ش ئالدى
ــۇن،  ــك، قان ــك، ئەركىنلى ــالر تەڭلى ــدا بوۋى ــار. ئۇنىڭ ــز ب كىتابىمى
ئــەل ۋە ئىنســانلىق مۇقەددەســتۇر دېگــەن. بۇنــداق دېگىنىمىــز بىــز 
بــۇ بــەش نەرســە ئۈســتىدە مۇرەسســە قىلمايمىــز، سوۋغاتالشــمايمىز 
ــۇق  ــاراۋەر ھوق ــەڭ - ب ــانغا ت ــرى ئىنس ــمايمىز. تەڭ ۋە سودىالش



40

بەرگــەن، شــۇڭا ئۇنــى تەڭــرى دەيمىــز. بىــزدە تەڭــرى دېگەنلىــك 
ــۆز.  ــەن س ــى دېگ ــىزلىكنى تۈگەتكۈچ ــى ۋە تەڭس ــى ياراتقۇچ تەڭلىكن
بىــزدە ئــەر دېگــەن ســۆز ئەســلى ئىنســان دېگەنلىــك بولىــدۇ. ئــەرك 
ــى.  ــانلىقنىڭ بەلگىس ــۇپ، ئىنس ــەن بول ــن كەلگ ــۆز ئەردى ــەن س دېگ
ــدۇ،  ــك بولماي ــەردە ئەرلى ــان ي ــۈك بولمىغ ــان، ھۆرل ــەرك بولمىغ ئ
ئەركىــن بولمىغــان ئىنســان ئىنســان ئاتالمايــدۇ. بىــز ھــۆر يارالدۇق، 
ھۆرلۈكتــە ياشــايمىز. بىــز دۇنياغــا تــاراپ مــال ســاتىمىز، ئەممــا ئەل 
ــەت،  ــەت، مىلل ــزدا دۆل ــك تىلىمى ــەل دېگەنلى ــى ئ ــاتمايمىز. چۈنك س
ۋەتــەن دېگــەن مەنىــدە. بىــز تىلىمىزدىــن چىققاننــى تىلخــەت دەيمىز، 
ــز، شــۇڭا تىلىمىزنــى كەسســەڭمۇ  كېڭەشــتىن چىققاننــى قانــۇن دەيمى
ــز  ــز. بى ــن ۋاز كەچمەيمى ــەڭمۇ قانۇندى ــى ئىچس ــن، قېنىمىزن تىلخەتتى
ــقىالرغا  ــا باش ــز، ئەمم ــوۋغات قىلىمى ــى س ــى، مالن ــى، تاۋارن ھۈنەرن
ئىنســان يولــالپ سوۋغاتالشــمايمىز. بىــز ئۈچــۈن بۆشــۈكتىكى بوۋاقتىن 
ــە  ــك. بىزگ ــاش قىممەتلى ــە ئوخش ــى ئۆلۈككىچ ــپ قەبرىدىك تارتى
ئىنســاننىڭ جېنــى، تېنــى، ئېتىقــادى، مــال ۋە نومۇســى چېقىلغۇســىز 
ــەپ  ــۇل تەل ــۇر ق ــڭ ئۇيغ ــق مى ــن قىرى ــەن مەندى ــەددەس. س مۇق
ــۆردۇر،  ــدۇر، ھ ــەردۇر، ئەركىن ــا ئ ــكال بولس ــۇر تىرى ــەن. ئۇيغ قىپس
ھەرگىــز قــول بولمايــدۇ. بىــز ھەممىمىــز ســامادىن تەڭرىتاغقا ســاقىغان 
ــا ئۈنگــەن  ــۇر، تەكلىماكانغ ــان يامغ ــا ياغق ــز تارىمغ ــز. بى يۇلتۇزالرمى
يۇلغۇنالرمىــز. بىــز بــۇ يەرنىــڭ؛ ئاســماننىڭ، ســۇنىڭ ۋە ھاۋانىــڭ 
ئىگىســى، ئەممــا ھېــچ كىــم بىزنىــڭ ئىگىىمىــز ئەمــەس. بىــز ھــەق 
ســۆزگە بــاش ئىگىمىــز، ئۆتكــۈر قىلىچقــا ئەمــەس. بېشــىمىزنى قىلىچ 

بىلــەن ئەگمەكچــى بولســاڭ قىلىــچ بىلــەن جــاۋاب بېرىمىــز«.

ــاڭالپ  ــن ئ ــى تىلماچتى ــۇ گەپلەرن ــى ب ــاندىرنىڭ ئەلچىس ئالكس
ــقا  ــان قىلىش ــى مىھم ــۇخان ئەلچىن ــۇ. ش ــارغىيىپ كېتىپت ــى س چىراي
ــان  ــا ئاڭالتق ــكەر ۋە قۇماندانالرغ ــق ئەس ــن بارلى ــۇ. ئاندى بۇيرۇپت
ــە  ــى ئەلچىگ ــپ مەكتۇپن ــۇ. كاتى ــە يازدۇرۇپت ــى پۈتۈكچىگ جاۋابن
ــوۋغا -  ــۈزۈپ س ــا مىنگ ــى ئارغۇماقق ــاۋۇلالر ئەلچىن ــۇنۇپتۇ. ياس س

ــاپتۇ.  ــا س ــەن يولغ ــاالمالر بىل س
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قىرىق ئەسكەرگە بىر قازۋىن

ئۇيغــۇر خاقانــى شــۇدىن يۇقىرىقى 
ــان ئالكســاندىر  ــى ئالغ كەســكىن جاۋابن
ــكەرلەرگە  ــۇ ئەس ــۇ. ئ ــە تولۇپت غەزەپك
ــۇ.  ــا ئاتلىنىپت ــرۇق قىلىــپ ھۇجۇمغ بۇي
ئۇنىــڭ قۇماندانلىــرى قوشــۇننى ئۇيغۇر 
ــالپ  ــە باش ــان يەرگ ــى تۇرۇۋاتق خاقان
كەپتــۇ. چــاڭ - تــوزاڭ كۆتۈرۈلۈپتــۇ. 
ــنىگەن،  ــەن، كىش ــڭ دۈپۈرلىگ ئاتالرنى
ــاۋازى بارغانچــە كۈچىيىپتۇ.  پۇرقىغــان ئ
ئۇالرغــا ئۇيغــۇر قوشــۇنى تولــۇق 

ــۇ. كۆرۈنۈپت

ــڭ  ــاندىرنىڭ 140 مى ــكىرىنى ئالكس ــڭ ئەس ــۆت مى ــۇخان ت ش
ــاندىرنىڭ  ــۇ. ئالكس ــى ســەپكە تىزىپت ــۇنىغا قارش ــىلىك قوش كىش
ــۇنغا  ــۇر قوش ــاز ئۇيغ ــۇنچە ئ ــان ش ــا تۇرغ ــكەرلىرى ئۇزاقت ئەس
قــاراپ ھەيــران بولۇپتــۇ. بــەزى ئەســكەرلەر ئۇيغۇرالرنــى مەســخىرە 
ــا  ــدە ئاققۇالرغ ــارا كۆل ــال ق ــان يەنى ــۇر خ ــا ئۇيغ ــىپتۇ. ئەمم قىلىش
قــاراپ ئولتۇرۇپتــۇ. ئۇيغــۇر قۇمانداالرمــۇ ئۇرۇشــقا بۇيــرۇق 
بەرمەپتــۇ. ئالكســاندىرنىڭ قۇماندانلىــرى بۇنــى كــۆرۈپ كۆرەڭلەپتــۇ. 
ــن  ــۇنىغا بىزدى ــۇر قوش ــاراقلىتىپ، ئۇيغ ــى ش ــچ قالقانالرن ــۇالر قىلى ئ

ــۇ. ــالپ كەپت ــۈرۈپ يېقىن ــان كۆت ــۇڭالر! دەپ چۇق قورقت

ــدا  ــر قالغان ــۈز مېتى ــۇنغا ي ــۇر قوش ــۇنى ئۇيغ ــاندىر قوش ئالكس
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توختاپتــۇ. چوقــان - ســۈرەندىن قــارا كۆلدىكــى ئاققــۇالر ئۈركــۈپ، 
ئــاق بۇلۇتــالردەك ئاســمانغا كۆتۈرۈلۈپتــۇ. ئۇيغــۇر خــان ئورنىدىــن 
دەس تــۇرۇپ قىلىچىنــى قىنىدىــن چىقىرىپتــۇ. بــۇ بىــر بەلگــە ئىكەن. 
ــكەر  ــز ئەس ــر قى ــىملىك بى ــن ئىس ــان  قازۋى ــۈپ تۇرغ ــى كۈت بۇن
ــۇنىنىڭ  ــاندىر قوش ــۇرۇپ ئالكس ــدەك چاپت ــى قۇيۇن ــۇندىن ئاتن قوش

ــۇ. ــا چىقىپت ئالدىغ

قازۋىــن ھېــچ قورۇقماســتىن ئالكســاندىرنىڭ بارگاھىغــا يېقىنــالپ 
ــا  ــاندىرنىڭ ئالدىغ ــى ئالكس ــى ئۇن ــاندىرنىڭ ئەلچىس ــۇ. ئالكس كەپت
باشــالپ بېرىپتــۇ. قازۋىــن ئالكســاندىرغا تىــك قــاراپ: ئەگــەر قىرىــق 
ــۇر  ــز ئۇيغ ــى يېڭەلىســەڭ بى ــتا مېن ــا ئېتىش ــەن ئوقي ــكىرىڭ بىل ئەس
ــا  ــكىرىڭ ئوقي ــق ئەس ــەر قىرى ــى، ئەگ ــەن بواليل ــۇنى يېڭىلگ قوش
ئېتىشــتا مەندىــن يېڭىلســە ســەن ئۇالرنــى باشــالپ كەلگــەن يېرىڭگــە 

قايىت! دەپتۇ. 

ــۇ  ــان ب ــۇندىن قورقمىغ ــىلىك قوش ــڭ كىش ــاندىر 140 مى ئالكس
ــۇ.  ــەت قىپت ــا ھەس ــڭ باتۇرلۇقىغ ــۇ. ئۇنى ــكەردىن چۆچۈپت ــز ئەس قى
ئەممــا قىزغــا قايىــل بولمــاي تۇرالماپتــۇ. ئەممــا شــۇنداق تۇرســىمۇ 

چاندۇرمــاي قىزنــى كۆرمىگــەن 
بولۇۋاپتــۇ. ئــۇ كاتىپتىــن ئۇيغــۇر 
خاقانــى شــۇغا مەكتــۇپ ئەۋەتىــپ 
مۇنــداق دەپتــۇ: ســەن ئۇيغۈردىن 
ــر  ــە بى ــاي بىزگ ــەر تاپالم ــر ئ بى
دەپ  ئەۋەتتىڭمــۇ؟  دېدەكنــى 

ــۇ. ــخىرە قىپت مەس

شــۇ  خانــى  ئۇيغــۇر 
ــاندىرنىڭ مەكتۇبىنى ئوقۇتۇپ  ئالكس
ئاڭالپتــۇ ھەمــدە ئۇنىڭغــا يازغــان 
ــقا  ــەن ئېتىش ــا بىل ــى ئوقي جاۋابن
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ــى  ــان خەتن ــەن ئېتىلغ ــا بىل ــى ئوقي ــۇ. ئالكســاندىرنىڭ كاتىپ بۇيرۇپت
ئالكســاندىرغا ئوقــۇپ بېرىپتــۇ. خەتتــە ئۇيغــۇر خــان ئالكســاندىرغا: 
ئېســىت ســېنىڭ ئارىســتوتىلغا ئوقۇغۇچــى بولغــان تۇرۇپ شــۇ ســۆزنى 
دېگىنىڭگــە. ســەن قىــز - ئايالالرنــى دېــدەك دەپ بىلســەڭ، بىــزدە  
ئايالــالر خــان بىلىــپ خانىــم دەيمىــز، ئۇالرنــى زۇلمەتنــى يورۇتقۇچــى 
ئــاي، ســۆيۈلگۈچى ۋە ئايالغۇچــى مەنىســىدە ئايــال دەيمىــز. شــۇڭا  
ــۆزدىن  ــەن س ــك دېگ ــۆز قىس-قىممەتلى ــەن س ــز دېگ ــزدە قى بى
ــز  ــۆز. بى ــەن س ــالر دېگ ــزالر ئەتىۋارلىق ــۈن قى ــز ئۈچ ــەن، بى كەلگ
قىــز - ئايالالرنــى گــۈل دەيمىــز، چېكىمىزگــە قىســىمىز. تاجاۋۇزچــى 
ھۇجــۇم قىلىــپ كەلگەنــدە بىــزدە ئوغۇل-قىــز، ئەســكەر-پۇقرا دەپ 
ئايرىــش يــوق. ئۆزىمىزنــى قوغداشــقا كەلگەنــدە ھــەر بىــر ئۇيغــۇر 
ــمەنگە  ــۇ دۈش ــز، ب ــۇن دەيمى ــى قوش ــز ئارمىيەن ــكەر. بى ــر ئەس بى
قارشــى ســەپكە قوشــۇلغانالر دېگــەن ســۆز. بىــزدە ھــەر بىــر ئۇيغــۇر 
ــر  ــەر بى ــكەر، ھ ــر ئەس ــۇلغان بى ــەپكە قوش ــۈن س ــك ئۈچ ئەركىنلى

ــەن. ــان ئىك ــۇن، دەپ يازغ ــر قوش ــى بى ــا قارش ــۇر تاجاۋۇزغ ئۇيغ

ــى ئوقۇتۇپ  ئالكســاندىر خەتن
ئاڭلىغاندىــن كېيىــن جاۋابقــا باشــقا 
ســۆز تاپالماپتــۇ. نەچچــە يىلدىــن 
بۇيــان ئــۇرۇش قىلىــپ ســىنالغان 
ئەســكەرلەرگە ئىشــىنىپتۇ. شــۇ 
خــان ئەۋەتكــەن بــۇ قىزنــى 
ــال  ــنى خىي ــىر ئېلىش ــپ ئەس يېڭى
ــن  ــرى قازۋى ــۇڭا ئاخى ــۇ. ش قىپت

ــۇلۇپتۇ. ــە قوش ــان تەلەپك قويغ
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ئۇالر ئۇيغۇرالردۇر

ئــاۋۋال  قازۋىــن 
ــچ  ــۈپ قىلى ــا چۈش مەيدانغ
مەيدانــدا  ئوينىتىپتــۇ. 
ماھــارەت  تارتىــپ  يــا 
ــەن  ــۇ كىيگ ــىتىپتۇ. ئ كۆرس
قالپاقنىــڭ قاناتلىــرى الچىــن 
ــايدىكەن.  ــا ئوخش قاناتلىرىغ
ــۇرۇپ  ــەردە ت ــى ي ــۇ ئوقن ئ
قانــداق يىراققــا ئاتســا، 
تۇرۇپمــۇ  مىنىــپ  ئاتقــا 
شــۇنداق ئۇزاققــا ئاتااليدىكــەن. ئــۇ ئــات چاپتــۇرۇپ تــۇرۇپ كېلىپ 
ــەن. ــۇنداق ئاتىدىك ــۇ ش ــا، كەينىگىم ــداق ئاتس ــا قان ــى ئالدىغ ئوقن

قازۋىــن بىلــەن ئالكســاندىرنىڭ ئەســكەرلىرى مۇســابىقە قىلىشــقا 
باشــالپتۇ. قىــز بىلــەن بەيگىدە بەسلەشــكەن بىــر قانچە ئەســكەر كەينى 
- كەينىدىــن يېڭىلىپتــۇ. بىــر قانچــە ئەســكەر ئوقيــادا بەسلىشــىپتۇ، 
ئەممــا ھېــچ بىــر مەرگــەن ئۇتالماپتــۇ. بەسلەشــكەنلەرنىڭ ھەممىســى 

ھېرىــپ يانــى تارتالمــاي بىــر - بىرلــەپ مەيداندىــن چېكىنىپتــۇ.

ــاراپ  ــكەرلەرگە ق ــان ئەس ــەپ يېڭىلىۋاتق ــر بىرل ــاندىر بى ئالكس
ــەن  ــۇ يېڭىلگ ــۇ. ئ ــى كەپت ــا زوق ــز قازۋىنغ ــۇر قى ــۇ، بات ئاچچىقالپت
ئەســكەرلەرنى كۆزىتىــپ ئــۇرۇش قىلىشــتىن ۋاز كېچىپتــۇ. ئــۇ ئۇچقــۇر 
ــكەرلەردىن،  ــدەك ئەس ــلىنىدىغان قازۋىن ــتەك تاش ــپ يولۋاس ــا مىنى ئاتق
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مۇشــۇنداق ئەســكەرلەر بــار قوشــۇندىن قورقۇپتــۇ. ئوقيانــى ھارمــاي 
تارتىدىغــان ۋە بىــر ئوقنىمــۇ زايــا قىلمــاي تەگكۈزىدىغــان بۇنــداق 
ــۇ.  ــۆزى يەتمەپت ــدى ك ــڭ ئەم ــۇر ئەســكەرلەرنى يېڭىشــكە ئۇنى ئۇيغ
ئــۇ ئۇرۇشــالردا ھازىرغىچــە يېڭىلمىگــەن ئىكــەن. ئۇنىــڭ قوشــۇنىمۇ 
يېڭىلمــەس دەپ دۇنياغــا تونۇلغــان ئىكــەن. شــۇڭا ئۇنىــڭ ئۇيغــۇر 
ــى  ــا قالغۇس ــەن ئاتق ــدى!« دېگ ــەن ئۇرۇشــۇپ »يېڭىل ــۇنى بىل قوش
كەلمەپتــۇ، ھەمــدە ئەلچــى ئەۋەتىــپ ياراشــماقنى ئىلتىمــاس قىپتــۇ.

ــار  ــقىلى تەيي ــەن، ياراش ــنى خالىمايدىك ــۇ ئۇرۇش ــۇ خانم ش
ــن  ــەڭ مەيدانىدى ــپ ج ــراق چىقىرى ــاق باي ــاندىر ئ ــەن. ئالكس ئىك
چېكىنگەنــدە شــۇ خانمــۇ ئەســكەرلەرنى باشــالپ قايتىپتــۇ. ئالكســاندىر 
بارگاھقــا قايتقاندىــن كېيىــن تارىخچالرغــا: »دۇنيــا بىلســۇنكى ئــۇالر 
ــۇ  ــا، كەينىگىم ــداق ئاتس ــا قان ــى ئالدىغ ــۇالر ئوقن ــۇرالردۇر، ئ ئۇيغ
شــۇنداق ئاتىــدۇ. ئــۇالر ھىچكىمگــە بېقىنمــاي مۇســتەقىل ياشــايدۇ، 
ــوۋ  ــان ئ ــا ئۇچرىغ ــدۇ، بۇالرغ ــۆزى تاپى ــى ئ ــڭ ئۇزۇقىن ئۆزىنى
ئامــان قالمايــدۇ، بۇالرغــا چېقىلغــان دۈشــمەن يېڭىلىــدۇ. ئۇيغــۇرالر 
ــدۇ.  ــاج قىلماي ــقىالرنىمۇ موھت ــدۇ، باش ــاج بولماي ــقىالرغا موھت باش
ئــۇالر تەڭلىكنــى تەڭرىــدەك ئۇلۇغاليــدۇ، شــۇڭا يــا باشــقىالرنى قۇل 
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قىلمايــدۇ، ياكــى باشــقىالرغا قــۇل بولمايــدۇ. ئۇيغــۇرالر ئۆلۈمدىــن 
قورقمايــدۇ، ئەركســىز ياشاشــتىن قورقىــدۇ. شــۇڭا ئۇيغۇرنــى ئۇرۇشــتا 
ــرەت  ــن ئىب ــا مەندى ــدۇ. دۇني ــى بولماي ــىر ئالغىل ــى، ئەس يەڭگىل
ئالســۇن. ئۇيغۇرغــا چېقىلىــپ زىيــان تارتمىســۇن. مــەن دۇنيــادا ھېــچ 
ــقىنىم  ــى ياراش ــدا تۇنج ــىمىغان. تارىخىم ــەن ياراش ــۇن بىل ــر قوش بى

ــۇ.  ــازدۇرۇپ قويۇپت ــۇن« دەپ ي ــۇپ قالس ــۇرالر بول ئۇيغ

ياراشقاندىن كېيىن

ئالكســاندىرنىڭ  شــۇخان 
ئىلتىماســىنى قوبــۇل قىپتــۇ. شــۇنىڭ 
بىلــەن ئىككــى خــان كېلىشــىپ 
ــۇرۇش  ــا ئ ــۇ. قايت ــان بولۇپت قالىدىغ
ئــۇالر  بوپتــۇ.  بولمايدىغــان 
ــقان  ــا جايالش ــڭ قۇيرۇقىغ تەڭرىتاغنى
يــەردە  دېگــەن  قــان  ئالتــۇن 
ــۆھبەتتىن  ــۇ. س ــۆھبەتكە ئولتۇرۇپت س
ئالماشــتۇرۇش  ســوۋغات  كېيىــن 
بولۇپتــۇ. ئۇيغۇرخــان ئالكســاندىردىن 
يۇنانچــە كىتابالردىن باشــقا چــارۋا ۋە 
ــۇ. ئالكســاندىر  ئالتۇنالرنــى رەت قىپت
ھەدىيــە قىلغــان قۇلالرنــى شــۇ يەردىال 

ــەنئەتكار،  ــا س ــەت ئۇيغۇرغ ــاندىردىن پەق ــۇ ئالكس ــۇ. ئ ــازات قىپت ئ
ــە  ــان يەن ــۇ. خ ــەپ قىپت ــنى تەل ــى ئەۋەتىش ــەرۋەن ۋە ئوقۇتقۇچ ھۈن
ئارخېمىــت، دېموكرىــت، پىفاگــور، ســوقرات، پىالتــۇن، ئارىســتوتىلنىڭ 
ئەســەرلىرىنى يۇناندىــن ئەكەلدۈرمەكچــى بوپتــۇ. ئــۇ ئالكســاندىردىن 
گىرىكچەدىــن بــۇ ئەســەرلەرنى ئۇيغــۇر تىلىغــا ئۆرۈيدىغــان تەرجىمــان 
ــە  ــاندىردىن يۇنانچ ــە ئالكس ــۇ يەن ــۇ. ئ ــاس قىپت ــنى ئىلتىم ئەۋەتىش
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ھەيكــەل ياساشــنى ۋە رەســىم سىزىشــنى ياخشــى بىلىدىغــان رەسســام 
ــوراپتۇ. ــنى س ــاراش ئەۋەتىش ۋە ھەيكەلت

ــۇر  ــن ئۇيغ ــقاندىن كېيى ــەن ياراش ــاندىر بىل ــۇخان ئالكس ش
ھۈنەرۋەنلەرنــى مىھمــان ســۈپىتىدە ماكىدونىيەگــە ئەۋەتىشــكە ماقــۇل 

ــات،  ــاندىرغا ئ ــۇ. ئالكس بولۇپت
گىلــەم،  ئەتلــەس،  ئىگــەر، 
قــورال - يــاراق، تــوپ، ئــوق 
- دورا ۋە قانقــا ھەدىيە قىلىشــقا 
ــاندىرنىڭ  ــۇ. ئالكس ــۇل بوپت ماق
ــكەرلىرىنى داۋاالش  ــەل ئەس كېس
ــق  ــى داڭلى ــۈن خوتەندىك ئۈچ
ــكە  ــى ئەۋەتىش ــپ غازباين تېۋى

قوشۇلۇپتۇ.

ــۇپ  ــان بول ــۇ، مىھم ــان قىپت ــۆپ مىھم ــاندىرنى ك ــان ئالكس خ
ئۇيغــۇر بۇالققــا بېرىشــىغا قوشــۇلۇپتۇ. ئەممــا ھــەر قانچــە تەلــەپ 
قىلســىمۇ ئۇنىــڭ قوراللىــق قوشــۇن بىلەن ئۇيغــۇر بۇالققــا ۋە زېمىنىغا 
كىرىشــىگە يــول قويماپتــۇ. تــاش كىتابتــا يېزىلىشــىچە قوراللىــق يــات 
ــەر  ــەن. ئەگ ــىگە بولمايدىك ــا كىرىش ــۇر تۇپراقلىرىغ ــۇننىڭ ئۇيغ قوش
يــات قوشــۇن كىرمەكچــى بولســا بېشــى بــارالر بــاش ئېگىــپ، تىــزى 
ــەۋەبىنى  ــاندىر س ــەن. ئالكس ــرەك ئىك ــپ كىرىشــى كې ــارالر تىزلىنى ب
ســورىغان ئىكــەن، خــان: ئۇيغــۇر بۇالققــا قوراللىــق يــات قوشــۇن 
ــڭ  ــا ۋە قىلىچنى ــا ئاقچ ــدۇ، بۇالقق ــا ئايلىنى ــۈيى قانغ ــا س يېقىنالشس

سايىســى چۈشســە ســۇ زەھەرگــە ئايلىنىــپ ئاقىــدۇ، دەپتــۇ. 

ئالكســاندىر قوشــۇن بىلــەن ئۇيغــۇر بۇالققــا يېقىــن كېلەلمەپتــۇ. 
ــىز  ــەن ئادەملەرتۇيۇقس ــۇرۇن ئۆلتۈرگ ــە ب ــرەي دېس ــىز كى قوشۇنس
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــۇ. ش ــۇ، دەپ قورقۇپت ــۆچ ئاالرم ــۇ، ئ ــۇم قىالرم ھۇج
ئــۇ ئۇيغــۇر بۇالقنىــڭ ســۈيىنى ئىچەلمــەي نائىــالج يولنــى ئۆزگەرتىپ 
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ھىندىســتانغا يــول ئاپتــۇ. ئــۇ يــۈرۈش قىلىــپ ھىندىســتانغا بېرىپتــۇ 
ۋە شــۇ يــەردە كېســەل بىلــەن ئۆلۈپتــۇ، ئەممــا ھــەر زامــان ئاغزىدىن 

ئۇيغۇر بۇالق دېگەن سۆزنى چۈشۈرمەپتۇ.

تارىختىن قايتىپ كەلدۇق

ــى.  ــى ياپت ــدۇق، دەپ كىتابن ــپ كەل ــن قايتى دادام، ‐ تارىختى
ئاندىــن بېشــىنى ئالقانلىرىغــا ئېلىــپ تامغــا يۆلەنــدى. ئــۇ كىتابنــى 

ــى. ــۇنداق قىالتت ــم ش ــلىغاندا دائى ــە باش ــۇپ ھېكاي قوي

‐ ئالكســاندىر ماكىدونىســكىنى بىــز ئىســكەندەر دەيمىــز بــاالم. 
گەرچــە ئــۇ بوســۇغىمىزغا ھۇجــۇم قىلىــپ كەلگــەن بولســىمۇ بىزگــە 
كىتــاب، ھۈنــەر ۋە ســەنئەت ئېلىــپ كەلگــەن. شــۇڭا مەھمــۇد بوۋىمىز 
مىــڭ يىــل بــۇرۇن يازغــان دىۋانىــدا ئۇنــى يامــان كۆرمىگــەن، ئــۇ 
ــى  ــز نەۋاي ــان. بوۋىمى ــپ چىقق ــر تىزى ــەھەرلەرنى بىرمۇبى ــان ش قۇرغ
بــەش يــۈز يىــل بــۇرۇن ئۇنىڭغــا ئاتــاپ: »ســەددى ئىســكەندەر« 
ــر داســتان يازغــان. چۈنكــى ئالكســاندىر پەننــى، ســەنئەتنى  دەپ بى
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ــتاز ئارىســتوتىلنىڭ  ــۇ دۇنيادىكــى تۇنجــى ئۇس ــى. ئ ياخشــى كۆرەتت
شاگىرتى ئىدى.

ئالكســاندىر   ‐  
چاغــدا  ئەينــى 
ــزى  ــتوتىلنىڭ ئى ئارىس
ۋە  ماڭغــان  بىلــەن 
ۋە  بىلىــم  ســەنئەت، 
جاھانغــا  ئادالەتنــى 
ئىــدى.  يايغــان 
ئەخــالق،  ئۇنىڭــدا 
ۋە  ھەققانىيــەت 

ــتاز ئارىســتوتىلنىڭ  ــار ئىدى.تۇنجــى ئۇس ــقان روھ ب ــى قوغالش ئەقىلن
ــي  ــان فارابى ــتاز ئاتالغ ــى ئۇس ــادا ئىككىنچ ــان، دۇني ــن ماڭغ ئىزىدى
دېگــەن بىزنىــڭ بوۋىمىــز بولىــدۇ. ئۇمــۇ ئارىســتوتىلنى قەدىرلىگــەن. 
فارابىــي ئارســىتوتىلنىڭ كىتابىدىكــى بىلىمنــى، ئــۆزى ياراتقــان مۇزىكا 
ۋە مۇقامنــى بىزگــە مىــراس قىلغــان. ئــۇ مۇزىــكا ھەققىــدە ئەســەر 
ــىلەرگە  ــەن س ــان. م ــات قىلغ ــازنى ئىج ــەن س ــۇن دېگ ــان. قال يازغ
ــىنى  ــەن، دەپ بېش ــۆزلەپ بېرىم ــم س ــىنى ئايرى ــڭ ھېكايىس فارابىينى
ــىلەر  ــىنى كىش ــىز بېش ــڭ چاچس ــدى دادام. ئۇنى ــان ئى ــالپ قويغ قاش
ئايدىــڭ بــاش دەيتتــى. مەھمــۇد قەشــقەرىنى دادام ھەممىنــى بىلىــدۇ، 
ــدى  ــاش بولغى ــڭ ب ــدەك ئايدى ــۇ دادام ــۇ ئادەمم ــدى. ئ ــەن ئى دېگ

بەلكىــم. ئايدىــڭ بــاش دادامدىــن يەنــە ســورىدىم.

ــە نېمــە  ــاب؟ ئۇنىڭــدا يەن ــداق كىت ــاب قان ــاش كىت ‐ دادا، ت
يېزىلغــان؟ كېيىنكــى ئۇيغــۇر خانالرمــۇ تــاش كىتابقــا ئەگەشــكەنمۇ؟ 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــەڭ بۇرۇنقــى داڭلىــق خانــى ئالــپ ئەرتــوڭا ئىكــەن، 
ئوغۇزخــان دېگــەن شــۇمۇ ياكــى بــۇ ســەن دېگــەن شــۇخان شــۇمۇ؟ 
ئالكســاندىر بىزگــە ئەۋەتكــەن كىتابــالر، ئۇســتازالر، ئالىمــالر قانــداق 

بولغــان؟ دادام بىرنــى ئــۇھ تارتتــى. ئاندىــن:
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بۇتقــا  ئۇيغــۇرالر   ‐
ئىشــەنگەندىن كېيىــن ھەممــە نەرســە 
ــاش  ــوڭا، ت ــپ ئەرت ــان. ئال يېڭىالنغ
ئەۋەتكــەن  ئالكســاندىر  كىتــاب، 
قۇمغــا  ئۇنتۇلغــان،  كىتابــالر 
كۆمۈلگــەن شــەھەرلەرگە مەدەنىيەتمــۇ 
كۆمۈلگــەن. ئۇيغــۇرالر يېڭىدىــن 

كىتابالرمــۇ كۆمۈلــۈپ كەتكــەن. نۇرغــۇن  يازغــان 

‐ تــاش كىتابتــا ســاقالنغان 
ــز  ــى ئېغى ــر - ئىكك ــىرالر بى س
ــەن يېشــىلمەيدۇ. كىتابقا  ســۆز بىل
ــەر  ــىيەت، ھېكمەتل ــان ۋەس يېزىلغ
قويغــان  ســەن  تۈگۈنلــەر  ۋە 
ســوئالالر بىلــەن يېشــىلمەيدۇ. بۇ 
ئــۇزۇن ھېكايــە. تــاش كىتابنىــڭ 
مەزمۇنــى، ئۇيغــۇر خانالردىــن 

ــدە  ــپ، بەزى ــدە ئېيتىلى ــەر بەزى ــان ھېكايىل ــن قالغ ۋە قەھرىمانالردى
ــەن. ــۇپ كەلگ ــدە ئۇنتۇل ــە بەزى ــپ، يەن ئۆزگىرى

‐ شــۇخان ئالــپ ئەرتــوڭا بولماســلىقى مۇمكىن، ئــۇ ئوغۇزخانمۇ 
ــن  ــكەن. بۇندى ــان دېيىش ــىلەر چۇق ــن كىش ــۇخاننى كېيى ــەس. ش ئەم
130 يىلــالر بۇرۇنقــى قەشــقەرگە چۇقــان ۋەلىخانــوف ئىســىملىك بىــر 
ــە ۋە  ــان ھېكاي ــۇخاندىن قالغ ــۇ ش ــەن. ئ ــى كەلگ ــازاق تەۋەككۈلچ ق
ــزدەپ  ــى ئى ــۇر ئەۋالدالرن ــان ئۇيغ ــۇخاندىن قالغ ــى، ش رىۋيەتلەرن
كەلگــەن. چۈنكــى ئۇنىــڭ چۇقــان دېگــەن ئىســمىمۇ بىزنىــڭ قەدىمكى 

خانىمىــز شــۇ دېگــەن خاقاننىــڭ ئىســمىدىن كەلگــەن ئىكــەن. 

- ئەپســۇس بــاالم، چۇقــان ئــۇ چاغــدا قەشــقەردىن شــۇخاننى 
ــان.  ــزدەپ تاپالمىغ ــى ئى ــان ئۇيغۇرالرن ــى بىلىدىغ ــاش كىتابن ۋە ت
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ــەس،  ــى ئەم ــى خانىمىزن ــۇرالر قەدىمك ــز ئۇيغ ــدە بى ــان كەلگەن چۇق
ــز.  ــان ئىكەنمى ــۇپ قالغ ــۇر دېگــەن نامىنىمــۇ ئۇنت ــڭ ئۇيغ ئۆزىمىزنى
ــۇالق  ــۇي ب ــەي ئۇرغ ــۇالق دېيەلم ــۇر ب ــىلەر ئۇيغ ــزدە كىش مەھەللمى
ــان  ــا دەيدىغ ــۇنداق خات ــا ش ــى ئۇنۇتس ــە، ئۇيغۇرن ــۇ! ھ دەيدىغ
بولىــدۇ. مەھمــۇد قەشــقەرىنىڭ ئېيتىشــىچە، شــۇقاننىڭ بارىســخان دەپ 
ــر  ــۇ دەپ بى ــتاندا چ ــى قىرغىزىس ــەن. بۈگۈنك ــان ئىك ــى بولغ ئوغل
دەريــا بــار، بــۇ ســۆزمۇ شــۇ خاننىــڭ ئىســمىدىن كەلگــەن بولــۇپ 
كېيىنچــە چــۇ بولــۇپ ئۆزگەرگــەن ئىكــەن، دادام شــۇنداق دەپ جىمىپ 

كەتكەن ئىدى.

دادام بىــر ھــازا خىيالغا كەتكەندىــن كېيىن، »ئەمــدى ئۇخالڭالر!« 
دەپ چىراقنــى ئۆچۈرگــەن ئىــدى. ئــۇ كۈنــى دادامغــا ھــەر قانچــە 
يالۋۇرســاقمۇ، غەلــۋە قىلســاقمۇ ھېكايــە ئېيتىشــقا ئۇنىمىغــان ئىــدى. 
مــاڭا چۇقــان، ئىســكەندەر، ئەپالتــون، پىفاگــور، ئارىســتوتىل، تــاش 
ــاش  ــدى. ت ــان ئى ــق تۇيۇلغ ــۇ قىزى ــەر تولىم ــەن گەپل ــاب دېگ كىت
كىتــاب قانــداق كىتابتــۇ؟ تاشــتىنمۇ كىتــاب بوالمــدۇ؟ تاشــقىمۇ كىتاب 
يازغىلــى بوالمدىغانــدۇ، ئۇنىڭــدا نېمىلــەر يېزىلغــان بولغىيــدى؟ تــاش 
كىتــاب نېمىشــقا تاشــلىنىپ كەتكەنــدۇ؟ قۇمغــا كۆمۈلگــەن شــەھەرلەر 
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ــۇ؟  ــە گەپت ــەن نېم دېگ
شــەھەرلەرنى نېمىشــقا قۇم 
باســقان؟ كۆمۈلمەي ســاق 
قالغانالرچــۇ؟ نېمــە ئۈچۈن 
قېچىشــقا  كۆمۈلمــەي 
ــا  ــان؟ بۇتق ــال قىلمىغ ئام
دېگــەن  چوقۇنــۇش 
ــا  ــدادالر بۇتق ــە؟ ئەج نېم
قەيەردىــن  چوقۇنۇشــنى 

ــەن؟  ئۆگەنگ

دادامنىــڭ خــورەك ئــاۋازى ئاڭالنــدى. مــەن بولســام ئۇيقۇســىز. 
ــاي  ــىرىنى ئاچالم ــتوتىلنىڭ س ــڭ، ئارىس ــڭ، ئەپالتوننى ــاش كىتابنى ت
ــالپ  ــالپ - ئوي ــى. ئوي ــەھەلەر چىقت ــەن ش ــا كۆمۈلگ ــام قۇمغ تۇرس
ــە كەچنىــڭ پاتــراق بولۇشــىنى ئارمــان قىلىــپ ئۇخــالپ  يېتىــپ ئەت

ــم. قالدى

ئەلنى بۆلگەن بەش ئوغۇل
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ــىنى  ــڭ ھېكايىس ــەش ئوغۇلنى ــەك ب ــەش بارماقت ــۈن ب ‐ بۈگ
باشــاليلى، دېــدى دادام. ھەممەيلــەن بىــر - بىرىمىزگــە قاراشــتۇق. 
بىــز تــۆت ئوغــۇل ئىــدۇق. دادام ئــۇ كۈنــى دىــۋان دېگــەن كىتابنى 
ــۇپ  ــاراپ قوي ــر ق ــى بى ــە تەكش ــۇ ھەممەيلەنگ ــدى. ئ ــا ئالمى قولىغ
ســىڭلىمنى قۇچاقــالپ تــۇرۇپ ھېكايــە سۆزلەشــكە باشــلىدى. ئۇنىــڭ 
ــان  ــى ئۇنۇتق ــاش كىتابالرن ــە ت ــى ھېكاي ــن كېيىنك ــىچە بۈندى ئېيتىش
ــا  ــدادالر بۇتق ــرى، ئەج ــەن ئەۋالدلى ــۇخاننىڭ بۆلۈنگ ــۇرالر، ش ئۇيغ
ــالر،  ــەرەس خان ــەل، بۇتپ ــۇت باســقان ئ ئىشــەنگەندىكى ســەۋەب، ب
بۇتقــا چوقۇنغــان ئالىمــالر، بــۇت باســقان ئــوردا - ســارايالر ھەمــدە 

قۇم باسقان شەھەر ھەققىدە ئىكەن.

‐ ئالكســاندىر ماكىدونىســكى بىلــەن خاقــان شــۇ ياراشــقاندىن 
كېيىــن ئۇيغــۇر ســودىگەرلەرنىڭ تەلىيــى كەپتــۇ، دەپ گــەپ باشــلىدى 
دادام. ئــۇالر رۇم، ئالكســاندىرىيە، ســىپارتا، ئافىنا قاتارلىق شــەھەرلەردە 
تېخىمــۇ كۆپلەپتــۇ. ئاســىيانىڭ غەربــى، كىندىكــى ۋە شــىمالىدا ئۇيغۇر 

كارۋانلىــرى بۇرۇنقىدىنمــۇ ئەركىــن كېزىــپ يۈرۈيدىغــان بوپتۇ.

بــۇ يىلــالردا ئۇيغــۇرالر بــاي بوپتــۇ. ئۇيغــۇر دۆلىتــى تېخىمــۇ 
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كۆچىيىپتــۇ. يۇناندىــن ئۇســتىالر كېلىــپ ســارايالرنى ســاپتۇ. ئۇيغۇرالر 
ــمىنى  ــڭ ئىس ــۇ. ئۇالرنى ــا قىپت ــەھەر بىن ــەش ش ــن ب ــدە يېڭىدى ئېلى
ــۇ.  ــبالىق قويۇپت ــۇ ۋە بەش ــۇلمى، قوچ ــق، س ــق، جانبالى ــى بالى يېڭ
ــت  ــلىق پايتەخ ــى قىش ــت، قوچۇن ــق پايەخ ــبالىقنى يازلى ــان بەش خ
قىپتــۇ. ئادەتتــە بىرىنــى يــازالق، يەنــە بىرىنــى قىشــالق دەيدىكــەن. 

ئــۇزۇن يىلــالر ئۆتــۈپ خاقــان شــۇ ئۆلــۈپ ئورنىغــا بارســخان 
ئولتۇرۇپتــۇ. بارســخان دېگــەن يولــۋاس خــان دېگەنلىــك بولىدىكــەن. 
ئــۇ قېرىغانــدا ئورنىغــا ئوغلــى خاقــان مــۇ ئولتۇرۇپتۇ. كىشــىلەر شــۇ 
ــۇ.  ــان دەپ ئاتاپت ــى مۇق ــان مۇن ــدەك خاق ــان دېگەن ــى چۇق خانن
ــۇ.  ــى ئۈزۈلۈپت ــەن ئاالقىس ــم بىل ــڭ رى ــدا ئۇيغۇرالرنى ــان زامانى مۇق

ياۋرۇپا ئۇرۇش بىلەن قااليمىقان بولۇپ كېتىپتۇ. 

ــەن  ــرال ۋە تۈم ــەن، ئاب ــۇن، ئۆتۈك ــان، ئوت ــڭ تۇرپ مۇقاننى
ــڭ  ــدە ئۇالرنى ــان ئۆلگەن ــەن. مۇق ــار ئىك ــى ب ــەش ئوغل ــەن ب دېگ
ھېــچ بىــرى يەنــە بىرىگــە قەشــقەردىكى تەختنــى بەرگىســى كەلمەپتــۇ. 
ھەممــە ئوغــۇل ئورداكەنــت دەپ ئاتالغــان قەشــقەرنى ئالســام، خــان 

دەيدىكــەن.  بولســام 
تەخــت  چۈنكــى 
ئىكــەن.  قەشــقەردە 
قەشــقەرنى  شــۇڭا 
ــەن.  ــت دەيدىك پايتەخ
ــە  ــەر قانچ ــالر ھ خان
يەرنــى  كــۆپ 
بىلــەن  باشــقۇرغان 
تۇرمىســا  پايتەختتــە 
ــانالمايدىكەن. ــان س خ

ئوتــۇن ئــەڭ ئــاۋۋال قەشــقەرنى تاشــالپ يۇرۇڭقــاش دەرياســى 
بويىغــا كېتىپتــۇ. ئــۇ يــەردە بىــر شــەھەر قۇرۇپتــۇ. بــۇ شــەھەرنى 
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ئۆزىنىــڭ نامىــدا ئوتــۇن دەپ ئاتاپتــۇ. بــۇ شــەھەر كېيىــن ئــودۇن، 
ئوتــەن ۋە خوتــەن بولــۇپ قاپتــۇ. مەھمــۇد قەشــقەرى دىــۋان دېگــەن 
ــدۇ  ــۇلۇپ قالى ــر ھ قوش ــا بى ــالرنىڭ ئالدىغ ــوزۇق تاۋۇش ــدا س كىتابى
ــى  ــىمالردىن ئابىتن ــە ئىس ــۇرالر ئەرەبچ ــۇڭا ئۇيغ ــەن. ش ــەن ئىك دېگ
ــىر  ــىرنى ھاش ــۇر، ئاش ــۇرنى ھوش ــەر، ئوش ــى ھۆم ــت، ئۆمەرن ھاۋى
ــاۋۋال  ــمى ئ ــڭ ئىس ــاھزادە ئوتۇننى ــەۋەبتىن ش ــۇ س ــەن. ش دەيدىك
ــدا  ــۇپ، ئاخىرى ــەن بول ــەن ۋە ھوت ــە ئوت ــۇپ كېيىنچ ــودۇن بول ئ

ــەن.  ــەن ئىك ــەن دەپ ئۆزگەرگ خوت

تۇرپانمــۇ مۇرتــۇق دېگــەن دەريانىــڭ بويىغــا بېرىپتــۇ. 
كىشــىلەرنى يىغىــپ بىــر شــەھەر قۇرۇپتــۇ. ئۆزىنــى خــان دەپ ئاتاپتۇ. 
شــەھەر بارغانچــە ئــاۋات بولــۇپ ئادەملــەر كۆپلەپتــۇ. ئەممــا مۇرتۇقتا 
ســۇ ئــاز ئىكــەن. دەريادىــن يىــراق جايــالردا ياشــايدىغان ئادەملەرگــە 
ســۇ يەتمەيدىكــەن. تۇرپــان دەريــا ســۈيى بارالمايدىغــان ئېتىزالرغــا 
ــۇ  ــتىدىن س ــەر ئاس ــۇ. ي ــالپ چىقىپت ــۇ باش ــتىدىن س ــەر ئاس ي

باشاليدىغان ئېرىقنى كارىز دەيدىكەن.

ســۈيى  دەريــا  كىشــىلەر 
يەتمىگــەن يەرلەرنــى كارىــز ســۈيى 
بىلــەن ســۇغىرىپتۇ. كارىزنىــڭ 
ــوغۇق،  ــۇزدەك س ــازدا م ــى ي ئىچ
قىشــتا ئىللىــق ئىكــەن. ئۇچاغــدا 
كارىزنــى يــاز كۈنلــەردە بۈگۈنكــى 
توڭالتقــۇ ئورنىــدا ئىشــلەتكەن 
ــاش  ــۆزى ب ــان ئ ــەن. تۇرپ ئىك
بولــۇپ قومۇلغىچــە كارىــز قازغــان 
توپــالپ  كىشــىلەرنى  ئىكــەن. 

ــەن.  ــان ئىك ــرەپ قىلغ ــزدا مەش ــراق كارى چوڭ

ئابــرال ئۆزىگــە ئەگەشــكەن ئۇيغۇرالرنــى باشــالپ مــۇز داۋاندىن 



56

ھالقىپتــۇ. ئــۇالر شــۇ ماڭغانچــە ئىلــى دەرياســى بويىغــا بېرىپتۇ. شــۇ 
يــەردە بىــر شــەھەر قــۇرۇپ ئىســمىنى مىــڭالق دەپ ئاتاپتــۇ. ئابرالغــا 
ــۇ  ــۇ. ب ــىمالىغا تاراپت ــڭ ش ــن تەڭرىتاغنى ــۇرالر كېيى ــكەن ئۇيغ ئەگەش
ئۇيغــۇرالر ھازىرقــى بورتــاال، چۆچــەك، ئالتــاي ۋە غۇلجــا ئۇيغۇرىنىڭ 

ــدادى ئىكەن. ئەج

ئۆتۈكــەن شــىمالغا قــاراپ يــۈرۈش قىلىــپ ھازىرقــى موڭغۇلىيەگە 
يېتىپتــۇ. ئــۇ ئۇرخــۇن دەرياســى ياقىســىغا شــەھەر قۇرۇپتۇ،  ئىســمىنى 
ــاق  ــا ئ ــر يايالقت ــدا بى ــېلىنگا دەرياســى بويى ــۇ. س ــق دەپت ئوردابالى
ئــۆي قــۇرۇپ قۇرۇلتــاي چاقىرىپتــۇ. چېچىلىــپ كەتكــەن ئۇيغۇرالرنــى 
ــڭ  ــىلەر يايالقنى ــان كىش ــرا بولغ ــكەن، پۇق ــا ئەگەش ــۇ. ئۇنىڭغ يىغىپت
ئەتراپىدىكــى تاغالرنــى ئۆتۈكــەن دەپ ئاتاپتــۇ. ئۆتۈكەندىــن كېيىنكــى 
ــۇالر  ــى ئ ــۇ. چۈنك ــق بوپت ــرى دەپ داڭلى ــاش بەگلى ــەر قوي بەگل

قۇياشــتەك ئادىــل بولغــان ئىكــەن.

كەنجــى ئوغــۇل تۈمــەن قەشــقەردە قاپتــۇ. ئۇنىڭدىــن ھەممەيلەن 
ــان  ــى خ ــە بىرىن ــرى يەن ــچ بى ــڭ ھې ــەش ئوغۇلنى ــەن. ب ــا ئىك خاپ
ــۇ.  ــراپ قىلماپت ــم خــان دەپ ئېتى ــچ كى دېمەيدىكــەن. ئۇالرنىمــۇ ھې
ــۇ  ــەن. ب ــۈرەك ئىك ــر ي ــۈن بى ــۇرالر ئۈچ ــقەر ئۇيغ ــى قەش چۈنك
شــەھەردە كىــم خــان ئاتالســا ئۇيغۇرغــا شــۇ خــان بولىدىكــەن. كىــم 
قەشــقەرنى ئالســا پۈتــۈن ئۇيغۇرنىــڭ كۆڭلىنــى ئالغــان بولىدىكــەن. 

ــۇرۇش  ــەھەرنى ئ ــەر ش ــرال ۋە ئۆتۈكەنل ــان، ئاب ــۇن، تۇرپ ئوت
ــۆت  ــقان ت ــقەرنى تاالش ــەن قەش ــۇ. تۈم ــن ئااللماپت ــپ تۈمەندى قىلى
قېرىندىشــىغا ئــۆچ ئىكــەن، تۆتەيلەنمــۇ بىــر - بىرىگــە ئــۆچ ئىكەن. 
شــەھەرنى ئااللمىغــان تــۆت ئوغــۇل قەشــقەرنى يــوق قىلســاق پايتەخت 
يــوق بولىــدۇ، بىــز قۇرغــان شــەھەرلەر پايتەخــت بولىــدۇ. ھەممەيلەن 
ــۇالر  ــۇڭا ئ ــۈپتۇ. ش ــز دەپ پۈتۈش ــان ئاتىلىمى ــا خ ــۆز ئالدىمىزغ ئ
قەشــقەرنى چۆكتــۈرۈش ئۈچۈن ســۇ باشــالپتۇ. شــەھەرنى ســۇ باســقاچ 
كوچىــالر يارلىــق بولــۇپ كېتىپتــۇ. قاچالمىغــان خەلــق ســۇغا غــەرق 
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ــان  ــار ئالغ ــرى ســودا ي ــدا قەشــقەرنىڭ ھەممــە يې ــۇ. شــۇ چاغ بوپت
بولغاچقــا بۈگۈنكــى قەشــقەردە ســاقى يــار، كەســكەن يــار، ئــارا يــار 

دېگەن كوچىالر كۆپ ئىكەن.

ــۇ.  ــوق بوپت ــۇ ي ــوق، تەختم ــەھەر ي ــۇ. ش ــقەر چۆكۈپت قەش
شــۇندىن كېيىــن ئۇيغــۇردا ھېــچ بىــر شــەھەر پايتەخــت دېيىلمــەس 
ــەش  ــەن  ب ــۈپ كەتك ــۇ. بۆلۈن ــان ئاتالماپت ــاھالرمۇ خ ــۇ. ش بوپت
ــاپتۇ.  ــۇپ ياش ــاھ بول ــەھەرلەرگە ش ــك ش ــى كىچى ــۇل ئەتراپتىك ئوغ
تۈمــەن قەشــقەرگە يېقىــن بىــر دەريــا بويىغــا شــەھەر قۇرۇپ ئىســمىنى 
ــۇ.  ــت دېمەپت ــى پايىتەخ ــم ئۇن ــا ھىچكى ــۇ، ئەمم ــقەر ئاتاپت قەش
تۈمەننىــڭ ئىســمىغا ھــەم خــان قوشــۇلماپتۇ. پەقــەت ئۇنىــڭ ئىســمى 
ــان  ــۇ. قالغ ــۇپ قاپت ــڭ ئىســمى بول ــر دەريانى قەشــقەرنى باســقان بى
ئوغۇلالرنىــڭ ئىســمىغىمۇ خــان قوشــۇلماي بىردىــن يۇرتقــا ۋە تاغقــا 

ــۇ. ــۇپ قاپت ــام بول ن

ئايرىلغاننى ئېيىق يەر

ئوتــۇن، تۇرپــان، ئۆتۈكــەن، ئابــرال ۋە تۈمــەن بىــر - بىــرى 
ــكە  ــى بەش ــۇل دۆلەتن ــەش ئوغ ــۇ. ب ــۇپ توختىماپت ــەن ئۇرۇش بىل
ــتا  ــداق ئايرىش ــى قان ــن چېگران ــن كېيى ــا بۆلگەندى ــۇ. ئەمم پارچىالپت
ــاق  ــان ئورت ــاۋات بولغ ــدا ئ ــەك يولى ــن يىپ ــەلمەپتۇ. بۇرۇندى كېلىش
بازارالرنــى ئۈلىشــەلمەي جــەڭ قىپتــۇ. ئــۇرۇش، جېــدەل ۋە ھوقــۇق 



58

ــى  ــالر كىچىكىن ــى ئالغان ــەھەرنىڭ چوڭىن ــۇ. ش ــى تۈگىمەپت كۆرىش
ئالغانالرنى كۆزگە ئىلماپتۇ.

بىــر قانچــە ئــون يىللىــق ئــۇرۇش - تاالشــالردىن كېيىــن بەش 
ــى  ــۇر دۆلىت ــۇ. ئۇيغ ــەم بوپت ــى قوشــنا ئەللەرگــە ي ــڭ دۆلىت ئوغۇلنى
ــڭ  ــەش ئوغۇلنى ــۇ. ب ــن ئۆچۈپت ــخ بەتلىرىدى ــىم تارى ــەن ئىس دېگ
ئــەۋالدى ئەجدادىنــى ئۇنتــۇپ قۇمغــا ســىڭگەن دەريــاالردەك يوقاپتۇ.

كىچىــك شــەھەرلەردە ياشــايدىغان خەلــق ئۇرۇشــقاق شــاھالردىن 
يــۈز ئۆرۈپتــۇ. ئۇالرغــا ئۆزىنــى قوغــداش ئېغىــر كېلىــپ يــات ئەلگــە 
قــارام بوپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن كىچىــك شــەھەلەر ۋە بازارالرمــۇ باشــقا 
ــدە  ــۇ ئەل ــەن ب ــۇر دېگ ــۇ. ئۇيغ ــە ئايلىنىپت ــارام دۆلەتك ــە ق ئەللەرگ
مۇقاننىــڭ ئوغۇللىــرى بۆلۈنگەندىــن كېيىــن ئــاۋۋال تــۆت، ئاندىــن 
ــەر  ــدا كۆپىيىــپ دۆلەتل ــان ئىكــەن، ئاخىرى ــەت بولغ 36 كىچىــك دۆل

52 بولۇپتــۇ. 

ــۈك ۋە  ــۇق، چۆلل ــىدا قۇمل ــەھەرلەر ئارىس ــدا ش ــەك يولى يىپ
ســايلىقالر كــۆپ ئىكــەن. يولنــى قوغدايدىغــان بىــر كۈچلــۈك دۆلــەت 
ــا  ــۇ قاراقچىالرغ ــۇ. ب ــەپ قاپت ــى كۆپل ــدا قاراقچ ــا يول بولمىغاچق
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ــەن.  ــى يەتمەيدىك ــڭ كۈچ ــك دۆلەتلەرنى ــك - كىچى ــەن كىچى بۆلۈنگ
شــۇنىڭ بىلــەن تىجارەتچــى كارۋانالرمــۇ ئــازالپ ئۇيغــۇرالر ئاچقــان 

ساراي ۋە لەڭگەرلەرمۇ چۆلدەرەپ قاپتۇ. 

ــە  ــى بارغانچ ــدا قاراقچ ــەك يولى يىپ
ــەنچ  ــىدا ئىش ــىلەر ئارىس ــۇ. كىش كۆپلەپت
يوقاپتــۇ. ھەممــە يەرنــى گۇمــان، ھەممــە 
ئادەمنــى  ھەممــە  شــۈبھى،  ئىشــنى 
ــل  ــۈز يى ــە ي ــۇ. نەچچ ــچ قاپالپت قورقۇن
ــا  ــن رىمغ ــاي چاڭئەندى ــۇرۇش توختىم ئ
مــال توشــۇيدىغان كارۋانچــى ئۇيغۇرالرمــۇ 
ۋە  ياۋرۇپــا  ئۇيغۇرالرغــا  ئازالپتــۇ. 
ــودىگەرلەرمۇ  ــان س ــن كېلىدىغ ئافرىقىالردى

ــۇ.  ــاپ كېتىپت يوق

ــم كۆپەيگەچكــە  ــۈم - يېتى ــادەم ماڭمــاي، ئۆل ــدا ئ كارۋان يولى
ــى  ــق )بۈگۈنك ــان، چانبالى ــۇل، بارم ــى ئۇيغۇرغ ــۇر ئېلىدىك ئۇيغ
ســانجى(، مانكەنــت ۋە ســۇللۇغ دېگەن شــەھەرلەر پۈتۈنلەي تاشــلىنىپ 
قاپتــۇ. باشــقا شــەھەرلەردىمۇ تىجارەتچلــەر ئــازالپ، ســودا ئاقمــاس 
ــۇرالر  ــۇ. ئۇيغ ــەم بوپت ــا ي ــرى ياتالرغ ــڭ يايالقلى ــۇ. ئۇيغۇرنى بولۇپت
ــا  ــا، ئىرانغ ــە، خىتايغ ــرى تېبەتك ــەھەر دۆلەتلى ــاق ش ــان ئۇشش قۇرغ
ــمىغاچ  ــرى ئۇيۇش ــڭ ئەۋالدلى ــەش ئوغۇلنى ــۇ. ب ــۇپ قاپت ــارام بول ق
ــلىرى  ــان ئىش ــى، قىلغ ــان يول ــڭ ماڭغ ــۇ. ئۇالرنى ــۇر ئاتالماپت ئۇيغ
كېيىنكــى ئەۋالتنــى قۇتاتمىغــاچ ئــۇالر ھەققىــدە داســتان يېىزىلماپتــۇ، 

ــۆزلەنمەپتۇ. ــۇ س ــە چۆچەكم ھىكاي
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پايتەختىم قەيەر

ــەن  ــت دېگ ــت، تەخ ــان پايتەخ ــىدە چىقق ــڭ ھېكايىس دادامنى
ســۆزلەرنى بــۇرۇن ئاڭلىغــان ئىدىــم. ئوقۇتقۇچــۇم دەرســتە يادىالتقــان 
قوشــاقتا شــۇنداق ســۆزلەر چىققــان، چۈشــىنەلمىگەن ئىدىــم. ھىكايىــدە 
ــدى«  ــقەردە ئى ــى قەش ــڭ تەخت ــدى، خاننى ــت ئى ــقەر پايتەخ »قەش
دېگەننــى ئــاڭالپ دەرســتە يادىلىغــان بىــر قوشــاق ئېســىمگە كەلــدى. 
بــۇ قوشــاقنى ھەممەيلــەن مەكتەپتــە ناخشــا قىلىــپ ئوقۇغــان ئىــدۇق. 
مــەن ئوقۇتقۇچــى بــۇ قوشــاقنى ئۆگەتكەنــدە تەخــت نېمــە، پايتەخــت 
ــان  ــۆزلەرنى بىلىۋالغ ــۇ س ــن ب ــەن. دادامدى ــەن ئىكەنم ــە بىلمىگ نېم

خوشــلۇقۇمدا قوشــاقنى گەپنــى بۆلۈپــال ئوقــۇپ كەتتىــم. 

بىز سۆيىمىز بېيجىڭنى،

تىيەن ئەنمىننى يۈرەكتىن،

تىيەن ئەنمىندىن نۇر چاقنار،

بېيجىڭ ئۇلۇغ پايتەختىم.

يۈرىكىمىز بېيجىڭغا،

تىيەن ئەنمىگە تەلپۈنەر.

ئاسمىنىدا بېيجىڭنىڭ، 

قىزىل بايراق يەلپۈنەر.
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قوشــاقنى ئوقۇغــاچ مېنــى ماختايــدۇ، دېگــەن تامــادا دادامنىــڭ 
چىرايىغــا سەپســاالتتىم، ئۇنىــڭ ئىپادىســىز تۇرۇشــىغا ھەيــران ئىدىــم. 
ــى  ــە بولغانن ــۇ. نېم ــپ كېتىپت ــام دادام تاتىرى ــۇپ قارىس ــۇپ بول ئوق

ــۇمغا دادام: ــەي تۇرۇش بىلەلم

ــم  ــۇ، بەلكى ــا ئۆگىتىپت ــاقنى خات ــۇ قوش ــاڭا ب ــاالم، س ‐ ب
ئوقۇتقۇچــۇڭ بىزنــى تۈزىتىپ بېرىدۇ دەپ ئىشــەنگەندۇ. مــەن مەكتەپتە 
ئوقۇغانــدا بىزگــە پايتەختنــى بېيجىــڭ دېمــەي قەشــقەر دەپ ئۆگەتكەن! 
ــدى،  ــاق ئى ــان قوش ــقەردە توقۇلغ ــى قەش ــلى 1933 - يىل ــۇ ئەس ب
دېــدى ئالدىرىمــاي ســۆزلەپ. شــۇ يىلــى 11 - ئاينىــڭ 12 - كۈنــى 
ئۇيغــۇرالر دۆلــەت قۇرغــان، قەشــقەر پايتەخــت بولغــان ئىكــەن. ھازىر 
ئۇيغــۇر قۇرغــان دۆلــەت مەۋجــۇت بولمىغاچقــا پايتەختمــۇ بولمايــدۇ. 
قەشــقەر ھازىــر پايتەخــت بولمىغاچقــا ئەدەبىيــات كىتابىــدا قەشــقەرنى 
بېيجىــڭ دەپ ئۆزگەرتكــەن گــەپ. ئەممــا مەنــدەك ئۇســۇلى جەدىــت 
مەكتەپتــە ئوقــۇپ باققانــالر بىلىــدۇ، بىــز كىچىكىمىــزدە پايتەختىمىــز 

ئوقۇغــان.  دەپ  قەشــقەر 
بۈگۈنكــى ئوقۇتقۇچىــالر بــۇ 
ــەن  ــقەر دېگ ــاقتا قەش قوش
ــڭ  ــا بېيجى ــۆزنىڭ ئورنىغ س
دېگــەن ســۆزنى، كــۆك 
ــل  ــا قىزى ــڭ ئورنىغ بايراقنى
ئالماشتۇرۇشــقا  بايراقنــى 
ــەن  ــۇ، دېگ ــۇر بولۇپت مەجب
ئۆزىگــە  دادام  ئىــدى 

ــقىنا. ــۆزلىگەندەك بوش س

مــەن  دادامنىــڭ 
ئوقۇشــقا  قوشــاقنى 
باشــلىغاندا خوشــال بولمــاي 
ئەمــدى  بولغىنــى  خاپــا 



62

ــال  ــا دەپ ــۆزلەرنىال خات ــەن س ــقىالر دېگ ــۇ باش ــدى. ئ ــڭ بول ئايدى
قالمــاي شــىئېر - قوشــاقالرنىمۇ خاتــا دەيدىكــەن ئەمەســمۇ! كىشــىلەر 
خاتــا دېيىشــكە، ئوقۇتقۇچىــالر خاتــا ئۆگىتىشــكە نېمانچە ئۇســتا! دادام 
ــى  ــا دەپ تۈزەتكىل مۇشــۇنداق ســۆزنىمۇ، ناخشــا - قوشــاقنىمۇ خات
ــم. ــان ئىدى ــالپ قالغ ــوالر، دەپ ئوي ــپ ب ــان تۈزىتى ــا قاچ تۇرس

ــەن  ــرا! دېگ ــەك توغ ــداق دېس ــلى مۇن ــاقنى ئەس ــۇ قوش ‐ ب
ئىــدى، دادام. ئــۇ قوشــاقنى  ھاياجاندىــن پوكانــدەك قىزىرىــپ تۇرۇپ 

مۇنداق تۈزەپ ئوقۇپ بەرگەن ئىدى:

بىز سۆيىمىز ئۇيغۇرنى.

قەشقەر ئاڭا يۈرەكتۇر.

ھېيتگاھتىن چىققان نۇر،

بىزلەرگە يار - يۆلەكتۇر.

يۈرىكىمىز ھۆرلۈككە،

ئازاتلىققا تەلپۈنەر،

ئاسمانىڭدا قەشقەرىم

كۆك بايرىقىم يەلپۈنەر.

دادام بــۇ قوشــاقنى ئوقــۇپ بولــۇپ، بىزگــە پىچىــرالپ يادىالتقان 
ــلىق  ــقىالرغا يادىالتماس ــلىك، باش ــە دەپ بەرمەس ــچ كىمگ ــدى. ھې ئى
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ئۇنىــڭ شــەرتى ئىــدى. دادام بــۇ قوشــاقنىڭ ھــەر بىــر مىسراســىنى 
چۈشــەندۈرۈپ بەرگــەن ئىــدى. ئۇنىڭ دېيىشــىچە »ھېيتگاھتىــن چىققان 
ــىتىدىكەن.  ــى كۆرس ــەن دىنىمىزن ــۇر دېگ ــرادا ن ــەن مىس ــۇر« دېگ ن
ئــۇ: مەســجىدكە بارغــان ئــادەم چىرايــى نۇرلــۇق قېرىيــدۇ دېگــەن 
ــار ئادەمنىــڭ چىرايــى نۇرلــۇق، دىلــى  ئىــدى. ئۇنىڭچــە ئىمانــى ب
ــرەك.  ــا كې ــت بولس ــى راس ــڭ دېگىن ــەن. دادامنى ــورۇق  بولىدىك ي
ــۇق  ــۇ نۇرل ــى بەكم ــى. چىراي ــاز ئوقۇيتت ــوۋام نام ــەن ب ــام بىل موم
ــق -  ــن تاتلى ــى. ئۆيگــە كەلســە يانچۇقىدى ــال تۇراتت ــدى. كۈلۈپ ئى

ــى. ــۈرۈم ئۈزۈلمەيتت ت

خىيالدىــن قايتىــپ كەلســەم دادام يەنــە ھېكايــە سۆزلەشــنى داۋام 

ــىز  ــڭ ئىناقس ــەش ئوغۇلنى ــەن ب ــى بۆلگ ــەن. ئەلن ــان ئىك قىلىۋاتق
ئــەۋالدى ھەققىدىكــى ھېكايىلــەر داۋام قىالتتــى. بۆلۈنگــەن دۆلــەت، 
ــن   ــڭ ئاغزىدى ــەلەر دادامنى ــان قىسس ــن قالغ ــان ئەلدى ــاراپ بولغ خ

ــدى. ــا ئى ــدا جانالنماقت ــۆز ئالدىم ــپ ك چىقى
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ھىندى سودىگەرنىڭ ھېلىسى

ــۈز،  ــۇ. ي ــەر ئۆتۈپت كۈنل
ــڭ،  ــەك مى ــەن، ل ــڭ، تۈم مى
ــانايدىغان  ــڭ دەپ س ــەك مى كۆت
ئايــالر ئۆتۈپتــۇ. چۆچەكچــى 
ــە  ــڭ ھېكاي ــوۋاي - مومايالرنى ب
قىلىشــىچە خانــالر ئۆلۈپتــۇ، 
پۇقــرا توزۇپتــۇ. يىپــەك يولىــدا 
ــەپ،  ــى كۆپل ــى، بۇالڭچ قاراقچ
ئۇرۇش - تاالشــالر بىلەن ســودا 
ــودىگەرلەر  ــۇر س ــۇ. ئۇيغ ئۆلۈپت
ــا  ــىققە ۋە رىمغ ــا، دەمەش باغداتق
بارالمــاي پۇرســەت ئىــزدەپ 
ــۇ. ــۈرۈپ كېتىپت ــتانغا ي ھىندىس

ئۇيغــۇر ســودا كارۋانلىــرى خىتايدىــن ئالغــان يىپــەك رەختلــەر، 
ــى  ــۇالر مالالرن ــۇ. ئ ــپ بارالماپت ــا ئېلى ــى ياۋرۇپاغ ــە قاچىالرن چىن
ھىندىســتانغا تۇشۇشــقا باشــالپتۇ. ئــۇالر يەنــە ھىندىســتاندىن خــۇش 

ــۇ. ــىكەرلەرنىمۇ كەلتۈرۈپت ــاي ۋە ش ــەك، چ ــۇراق دورا - دەرم پ

ــپ  ــەھەرلىرىگە كېلى ــۇر ش ــودىگەلەرمۇ ئۇيغ ــتانلىق س  ھىندىس
ــدى  ــەن ھىن ــودىگەرلەر بىل ــدى س ــالپتۇ. ھىن ــقا باش ــارەت قىلىش تىج
راھىپلىرىمــۇ بىللــە كەپتــۇ. بىــرى ســودا قىلســا، يەنــە بىــرى نــوم 
ــەل  ــن ھەيك ــدا بىردى ــڭ يانلىرى ــەن. ئۇالرنى ــا قىلىدىك ــۇپ دۇئ ئوق
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كــەم بولمايدىكــەن. ئــۇالر شــۇ ھەيكەللەرنــى خــۇدا دەپ بىلىدىكــەن.

ھىنــدى ســودىگەرلەر ئــاۋۋال قوچــۇ، قەشــقەر، خوتەن، كۈســەن، 
ــاراي  ــەھەرلەرگە س ــى ش ــوڭ، قەدىمك ــق چ ــۇ قاتارلى ــۈر، ئونس بۈگ
قــۇرۇپ، ئاندىــن نوپچــان، پىشامشــان، مانىكەنــت، ئىككــى ئۆگــۈز، 
چەرچــەن، چارقىلىــق، كىــرورەن، نىيــە قاتارلىــق يېڭــى شــەھەرلەرگە 
ــۇ.  ــەڭ بواللماپت ــا ت ــتا ئۇيغۇرالرغ ــە ئۇس ــا تىجارەتك ــۇ. ئەمم تاراپت

شــۇڭا ئــۇالر بىــر ھېلــە ئويالپتــۇ.

بارلىــق ھىنــدى ســودىگەرلەر ھەممــە شــەھەردە بۇتخانــا ياســاپ 
ــۇرۇپ  ــتە ق ــا رەس ــا ئەتراپىغ ــۇ. بۇتخان ــاق تارقىتىپت ــق تام بىكارلى
ســودىگەرلەرگە بىكارغــا بېرىپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن بۇتخانــا ئەتراپىــدا 
تاماقــالر ئوخشــاپ، تىجــارەت قىزىــپ كېتىپتــۇ. ئۇيغــۇر شــەھەرلىرىدە 
ھىنــدى تىجارەتچىلــەر بــاي بوپتــۇ. بۇتخانــا ســېلىپ بــاي بولــۇپ 
كەتكــەن ھىنــدى ســودىگەرلىرىگە قــاراپ ئۇيغــۇر ســودىگەرلەرمۇ بۇتقا 
ــن دۇكان  ــە يېقى ــا قانچ ــن بۇتخانىغ ــالپتۇ. ئۇيغۇردى ــكە باش ئىشىنىش

ئاچقانــالر شــۇنچە قــوالي ۋە تېــز زەردار بوپتــۇ.

ھەممــە شــەھەرلەردىكى شــاھالرغا  ھىنــدى ســودىگەرلەر   
ــۇ.  ــى ئەۋەتىپت ــىھرىگەر ۋە مەدداھالرن ــاپايىچى، س ــن س ئۇيغۇرالردى
ــۇ.  ــى داڭالپت ــڭ كارامەتلىرىن ــاپ، بۇتنى ــى ماخت ــەدداالر ھىندىالرن م
ســاپايىچىالر بۇتىمىــز بىزنــى بــاي قىلــدى، بىــز بۇتخانىغــا يــاردەم 
ــۇت  ــى ب ــدۇ، بىزن ــاردەم قىلىۋاتى ــە ي ــز بىزگ ــا خۇدايىمى قىلغاچق
يۆلەۋاتىــدۇ دەپ ســۆزلەپتۇ. داپ داراڭلىتىــپ، قوشــاق توقــۇپ ناخشــا 

ــۇ. ــەن كۈيلەپت بىل

ھىنــدى ســودىگەرلەر ئەۋەتكــەن ســىھرىگەرلەر ئوردىــالردا يىالننى 
ــەپ  ــقا دەسس ــپ، قوقاس ــن چىقىرى ــۈزۈپ بۇرنىدى ــن كىرگ ئاغزىدى
مېڭىــپ، چوغالنغــان تۆمۈرنــى يــاالپ ماھــارەت كۆرســىتىپتۇ. ئــۇالر 
بۇنــى بۇتســاتىۋانىڭ مۆجىــزە - كارامەتلىــرى دەپ ماختاپتــۇ. بۇنــى 
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كۆرگــەن شــاھالر ۋە ئەمەلــدارالر ھەيــران ۋە قايىــل قاپتــۇ. ھەمــدە 
ــا تازىــم قىلىشــىپتۇ. ســەپ - ســەپ بولۇشــۇپ بۇتق

كومراجىۋا ۋە سىرىمتراال

ــدا،  ــار مان ــەن دەۋردە ئاق ــى كۈچەيگ ــۇددا دىن ــۇردا ب ئۇيغ
ــان ئىكــەن.  ــالر چىقق ــق ئالىم ــن، ســۇجۇپ قاتارلى ــن، پۇرتىدى قۇيلى
ئاقــار ماندانىــڭ ئەســەرلىرى خىتايدىكــى بــۇددا مەكتەپلەردە دەرســلىك 
بوپتــۇ. ســۇجۇپ ئىجــات قىلغــان مۇزىكىــالر يىپــەك يولىنــى بويــالپ 
تاراپتــۇ. ئۇنىــڭ باربىــت بىلــەن چالغــان مۇزىكىســى تــاڭ ئوردىســىدا 
مىڭلىغــان مۇزىكانتالرنــى جەلــپ قىپتــۇ. بۈگۈنكى ئۇيغــۇر 12 مۇقامنىڭ 
تۇنجىســى شــۇ چاغــالردا ئېيتىلىشــقا باشــلىغان ئىكــەن. مۇقامالرنىــڭ 
بىرىنچىســى بولغــان راك مۇقامــى شــۇ چاغــالردا خوتــەن ۋە كۈســەندە 
ــدى  ــى ھىن ــۆز قەدىمك ــەن س ــەن. راك دېگ ــان ئىك ــرەك ئېيتىلغ كۆپ

تىلىــدا كــۈي دېگــەن مەنىــدە ئىكــەن. 

ئۇيغــۇرالردا بــۇددا دىنــى مىــڭ يىــل يىلتىــز تارتىپتــۇ. خوتــەن 
ۋە كۈســەن دۇنيــادا ئىككــى مەشــھۇر بــۇددا دىنــى مەركىــزى بولــۇپ 
ــەندە  ــەن ۋە كۈس ــى خوت ــەر يىل ــتالر ھ ــى بۇددىس ــۇ. دۇنيادىك قاپت
بــۇت سەيلىســى قىلىــپ مۇھاكىمىنــى قىزىتىپتــۇ. ئۇيغۇرالرغــا پارىــس، 
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ئــەرەب ۋە ھىندىالردىــن بۇتپەرەســلەر يېغىــپ كېتىپتــۇ. شــۇ يىلــالردا 
ئۇيغۇرالردىــن چىققــان ســىرىمتراال، كوماراجىــۋا، ئاقــار مانــدا قاتارلىق 
ــەر  ــۇ ھىكايەل ــۇ. ش ــەر چىقىپت ــدە ھىكايەل ــرى ھەققى ــۇددا ئۆلىمالى ب

ھازىرغىچــە خىتايچــە ســاقالنماقتا ئىكــەن.

كومراجىــۋا ۋە ســىرىمتراال ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا داڭلىــق ئىكــەن. 
ئــۇالر قىلغــان ئىشــالر، يازغــان كىتاپــالر ۋە ســۆزلىگەن دەرســلەرنى 

كىشــىلەر ئــۇزاق يىلالرغىچــە ئۇنۇتمــاي ھىكايــە قىلىشــقان ئىكــەن.

كومراجىــۋا دەپ تونۇلغــان بــۇ ئالىمنىــڭ ئەســلى ئىســمى كومــرا 
ــادا  ــى كۇچ ــان بۈگۈنك ــەن ئاتالغ ــدا كۈس ــى چاغ ــۇ ئەين ــەن. ئ ئىك
ــتانغا  ــەن ھىندىس ــى بىل ــدا دادىس ــاش ۋاقتى ــەن. 9 ي ــان ئىك تۇغۇلغ
ــالردا  ــنى 20 ياش ــۇ ئوقۇش ــۇ. ئ ــى ئۆگىنىپت ــۇددا دىنىن ــپ ب بېرى
ــپ  ــدە، كۈســەن پادىشــاھى ئونســۇغا بېرى ــپ كەلگەن ــپ قايتى تۈگىتى

ــەن. ــان ئىك كۈتىۋالغ

ــق  ــادا داڭلى ــاي دۇني ــۇزاق بولم ــپ ئ ــەنگە قايتى ــرا كۈس كوم
بــۇددا ئالىمــى بولــۇپ تونۇلۇپتــۇ. ئــۇ خوتــەن، قەشــقەر، تۇرپــان، 
ــاب  ــڭ كىت ــۇ. ئۇنى ــەھەرلەردە دەرس ئۆتۈپت ــق ش ــەن قاتارلى چاڭئ
ــەدەر  ــە ق ــەرقتە ياپۇنىيەگ ــا ۋە ش ــدا خىتايغ ــۇ چاغ ــەرلىرى ش ۋە ئەس

ــەن.  ــان ئىك تارقالغ

كومرانىــڭ ئانىســى 
جىــۋا خانىــم ئۇنــى 
كىتــاب  كىچىكىدىــن 
ســوئال  ســۆيەر، 
ئامــراق،  سوراشــقا 
ماھىــر  كۆزىتىشــكە 
تەربىيەلىگــەن  قىلىــپ 
ئۇنىــڭ  ئىكــەن. 
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ــم  ــك ئالى ــۇ مېۋىلى ــدە تېخىم ــىغا بىلىم ــپ ئوقۇش ــتانغادا بېرى ھىندىس
بولۇشــىغا ئانىســى جىــۋا خانىــم تۈرتكــە بولغــان ئىكــەن. 

ــەردە دەرس  ــەر قايســى ئەلل ــۇپ، ھ ــم بول ــق ئالى ــرا داڭلى كوم
ئۆتكەنــدە ئــۆز ئىســمىنى  كوماراجىــۋا دەپ ئاتاپتــۇ. ســەۋەبى ئۇنىــڭ 
ــەن  ــان بەرگ ــىز قۇرب ــۈن ئۈنس ــۆزى ئۈچ ــۇ ئ ــەن. ئ ــى ئىك ئانىس
ــۆز  ــەن ئ ــرا دېگ ــۈن كوم ــى ئۈچ ــى ۋە خاتىرىس ــىنىڭ ھۆرمىت ئانىس
ئىســمىنىڭ ئارقىســىغا ئانىســىنىڭ ئىســمى جىۋانى قوشــۇپ ئىشــلەتكەن 

ئىكــەن.

ســىرىمتراال ئۇيغــۇرالردا بــۇددا دىنى 
گۈللەنگەنــدە يېتىشــكەن بىر ئالىــم ئىكەن. 
ــان  ــر تەرجىم ــكەن بى ــە يېتىش ــۇ يەن ئ
بولــۇپ، ھىنــدى تىلىدىــن نۇرغــۇن 
نومالرنــى ۋە باشــقا ئەســەرلەرنى تەرجىمــە 
ــان  ــە قىلغ ــۇ تەرجىم ــەن. ئ ــان ئىك قىلغ
ــەدەر  ــە ق ــە ۋە ياپۇنىيەگ ــالر كورىي نوم

ــەن.  ــان ئىك تارقالغ

ــەن.  ــى ئىك ــاھنىڭ ئوغل ــر ش ــەندە بى ــلى كۆس ــرىمتراال ئەس س
ــش  ــم ئېلى ــىمۇ بىلى ــان بولس ــۇپ تۇغۇلغ ــاھزادە بول ــر ش ــۇ بى ئ
ــۇ  ــپ تېخىم ــا بېرى ــۇ. يىراقالرغ ــنى رەت قىپت ــاھ بولۇش ــۈن ش ئۈچ
كــۆپ ســىرالرنى ئېچىــش ئۈچــۈن ســەپەر قىپتــۇ. ئوقــۇش ئۈچــۈن  

ــۇ. ــتانغا بېرىپت ــپ ھىندىس ــن قېچى ئوردىدى

ســرىمتراال ئوقــۇپ كەلگەندىــن كېيىــن ئۇنىــڭ دادىســى كۆســەن 
شــاھى ئالدىغــا چىقىپتــۇ. ئۇنــى ئوردىغــا شــاھلىققا تەكلىــپ قىپتــۇ. 
دادا كــۆپ يالۋۇرۇپتــۇ، ئــۇ دەرس ئۆتكــەن مەدرىســكە قــەدەر بېرىــپ 
ــمۈر  ــۇ ئۆس ــۇ. ئ ــپ قىپت ــقا تەكلى ــاھ بولۇش ــى ش ــا ئۇن ــا قايت قايت
ــم  ــدەك، ئالى ــدا ئوقــۇش ئۈچــۈن پادىشــاھ بولۇشــتىن كەچكەن ۋاقتى
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بولــۇپ قايتقاندىمــۇ شــاھلىقنى خالىماپتــۇ . 

ــكەن  ــدە، يېتىش ــنى تۈگەتكەن ــتاندا ئوقۇش ــرىمتراال ھىندىس س
ــىتى  ــش مەقس ــەن. قايتى ــان ئىك ــۇپ تونۇلغ ــتازى بول ــۇددا ئۇس ب
ــۇ كۆســەندە دادىســىغا ۋارىــس  ــەپ ئاچمــاق ئىكــەن. شــۇڭا ئ مەكت

ــۇ.  ــى بولۇپت ــاي ئوقۇتقۇچ ــاھ بولم ــۇپ پادىش بول

 ســىمتراال كۆســەندە ھەممــە يەرگــە مەكتەپ ســاپتۇ. ئۇ دادىســىغا 
تەكلىــپ ســۇنۇپ بارلىــق تۈرمەلەرنــى مەكتــەپ قىلىــپ ئۆزگەرتىپتــۇ. 
ئــۇ مەكتەپتــە ئوقۇمىغــان ئادەمنىــڭ تــوي قىلىشــىغا، يــەر ئېلىشــىغا، 
ــان  ــەك قويغ ــىغا چ ــدار بولۇش ــقا ئەمەل ــاۋۇل ۋە باش ــكەر، ياس ئەس

ئىكەن.

كومراجىــۋا ۋە ســىمتراال زامانىدا ئۇيغۇرالر ئارىســىدا بۇتپەرەســلەر 
قۇمــدەك كۆپلەپتــۇ. ئۇيغــۇرالر كىيىمىگــە بــۇت ســىزىپتۇ، تاماقنــى 
بۇتنىــڭ ئىســمىنى ئاتــاپ يەپتــۇ ناخشــا - ئۇسســۇل ۋە مۇزىكىلىرىدا 
پۈتۈنلــەي بۇتنــى كۈيلەپتــۇ. بۇتنىــڭ گېپــى چىقمىغــان يەردە ســاۋاپ 

يــوق دەپ ئــادەم بارمــاس بولۇپتــۇ. 
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ئۇيغــۇرالر بۇتقــا ئىشــىنىپ بىــرەر يــۈز يىلغــا بارمــاي شــەھەر، 
يېــزا ۋە كەنتلەرگــە ئەمــەس ھەتتــا ئۆيلەرگىمــۇ بۇتخانــا چۈشــۈپتۇ.  
ــە  ــۇ. ئۆيىگ ــاق دەپ ئاتىلىپت ــا قازن ــداق بۇتخان ــۇرالردا بۇن ئۇيغ
ــىغا  ــەي بېش ــىز يۈرم ــى دوراپ چاچس ــىمىغان، راھىپالرن ــا ياس بۇتخان
ــان،  ــى تۇتالمىغ ــتىن ئۆزىن ــۇ. گۆش ــۇر يەكلىنىپت ــان ئۇيغ ــاچ قويغ چ
بۇتقــا ئىشــەنمىگەن، ئىبادەتكــە كۆنمىگــەن بــەزى ئۇيغــۇرالر ئىرانغــا، 

ــۇ.  ــە كۆچــۈپ كېتىپت ــا تەرەپلەرگ ــا، بەزىســى ياۋرۇپ خىتايغ

شەھەرلەرنى قۇم باستى

ئۇيغــۇرالر شــەھەرلەردە بۇتخانــا ســالماق ئۈچــۈن دەرەخلەرنــى 
ــان  ــلەيدىغان دېھق ــاۋۇپ ئىش ــالر ئ ــۇ. راھىپ ــرا كەپت ــكە توغ كېسىش
ئــازالپ كەتكەچكــە يەرلــەر تاشــلىنىپ شــور بېســىپ كېتىپتۇ. شــەھەردە 
ئــادەم كۆپلــەپ، ســۇ كەملەپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ئېتىزالرغــا ۋە باشــقا 
ــەن شــەھەرگە  ــالر بىل ــك ئېرىق ــى كىچى ــان دەرياالرن شــەھەرلەرگە ئاقق
ــۇ  ــارا س ــالر ئ ــەھەرلەر، يېزى ــدە ش ــۇ. نەتىجى ــرا كەپت ــقا توغ باشالش
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تالىشىدىغان ئىشالر كۆپىيىپ كېتىپتۇ.

تاالشــقانالر  ســۇ 
جىقــالپ،  ئۇرۇشــقاقالر 
ــى  ــتەڭ ۋە دەرياالرن ئۆس
ــۇ.  ــرايدىغانالر ئازالپت ئاس
ئۇيغــۇرالر بۇرۇنقىــدەك 
بىــر خانغــا ئەگەشــمىگەچ 
بولماپتــۇ،  قۇرۇلتــاي 
دەريــا، كــۆل ۋە ئورمانالر 
قۇرۇپتــۇ.  ئاســرالماي 
بولــۇپ  قۇرغاقچىلىــق 
تاشــلىنىپتۇ.  يۇرتــالر 
ــەھەرلەرگە  ــالپ ش ــالقنى تاش ــزا - قىش ــقان يې ــور باس ــىلەر ش كىش

يىغىلىپتــۇ.

ــقان  ــا جايالش ــڭ جەنۇبىغ ــدە، تەكلىماكاننى ــار كۈنى ــر باھ بى
ــدان،  ــان، دەن ــك، نوپچ ــرورەن، كېتى ــات، ك ــۇزۇن ت ــران، ئ نى
پاســئان، يوتقــان، مىــرەن، چەرچــەن، چارقىلىــق، پىشامشــان قاتارلىق 
ــەھەرلەرگە  ــۇ. ش ــوران چىقىپت ــق ب ــىز قاتتى ــەھەرلەردە تۇيۇقس ش
باســتۇرۇپ كەلگــەن قۇيــۇن جاھاننــى قاپــالپ ھىــچ نېمىنــى كۆرگىلــى 
ــار  ــۇت ب ــپ ب ــۇپ كېتى ــى قورق ــىلەرنىڭ ھەممىس ــۇ. كىش بولماپت
ــا  ــدۈرۈپ بۇتق ــە كۆي ــال كۈج ــۇالر دەرھ ــۇ. ئ ــا يۈگۈرەپت قازناقالرغ
ــىپتۇ.  ــا قىلىش ــوراپ دۇئ ــاردەم س ــاتىۋادىن ي ــۇ. بۇتس ــاش ئۇرۇپت ب
ــالر  ــۇ. پىرخۇن ــق قىلىنىپت ــالر قۇربانلى ــوي، كالى ــاپ ق ــا ئات بۇتالرغ
ــۇ.  ــى بولۇپت ــى قوغلىماقچ ــۇپ قۇيۇنن ــوم ئوق ــپ ن ــى چاقىرى جىنالرن

ــۇ.  ــاي چىقىپت ــەپ ئۇخلىم ــۇپ كېچىل ــۇن ئوق ــالر ئەپس راھىپ

ــىلىپ  ــا ئېس ــالر، بۇتق ــق قىلىش ــوي، كاال قۇربانلى ــاالر، ق دۇئ
ــڭ  ــلىرى، راھىپالرنى ــپ سەكرەش ــڭ داپ چېلى ــالر، پىرخۇنالرنى يىغالش
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ــدە  ــۈن ئىچى ــۈچ ك ــۇ. ئ ــە بەرمەپت ــر نەتىج ــچ بى ــلىرى ھې سۈپلەش
بــوران توختىمــاي تېخىمــۇ ئــەدەپ كېتىپتــۇ. راھىــپ كاالنــالر بۇنــى 
ــۈن  ــڭ ئۈچ ــەت، بۇنى ــان پاالك ــىغا ياغق ــڭ بېش ــر قەۋمنى ــۇ بى »ب
قەۋمنىــڭ ھــەر بىــر ئەزاســى بۇتقــا دۇئــا قىلىشــى كېــرەك، بىرەيلــەن 
چــاال قالســىمۇ دۇئــا ئىجابــەت بولمايــدۇ« دەپ ئىزاھالپتــۇ. شــۇنىڭ 
بىلــەن پادىشــاھ ياســاۋۇلالرنى ئەۋەتىــپ ئۆيمــۇ ئــۆي تەكشــۈرۈپتۇ. 
دۇئــا قىلمىغانــالر بايقالغان ھامــان ئۇالرنى جازاالپتۇ. شــاھ كىشــىلەرنى 
باشــقا بارلىــق ئىشــالردىن ۋاز كېچىــپ بۇتالرغــا يىغــالپ دۇئا قىلىشــقا 
ــە  ــوران يەن ــۇم ب ــۇن ۋە ق ــۇ قۇي ــۈن ئۆتۈپت ــە ك ــۇ. يەتت بۇيرۇپت
توختىماپتــۇ. راھىــپ كاالن، چوڭالرنىــڭ گۇناھــى كــۆپ، شــۇڭا بــۇت 
ئۇالرنىــڭ دۇئاســىنى ئىجابــەت قىلمىــدى، بالىــالر دۇئــا قىلســۇن دەپ  
ــۇ. ئۇســتازالر بالىالرنــى يىغىــپ كېلىــپ ئۇخالتمــاي  ــۋا چىقىرىپت پەتى

ئەپسۇنالرنى يادىلىتىپ دۇئا قىلدۇرۇپتۇ.

ــەھەر كېلىپ  بۇتخاناالرغا س
دۇئــا قىلىــپ مۈگــدەپ قىينىلىپ 
كەتكــەن بالىــالر تولۇپتــۇ. 
پۈتــۈن شــەھەر بالىالرنىــڭ 
ــى  ــان دۇئاس ــداپ ئوقۇغ غۇڭۇل
ــۇ.  ــا تىرىلىپت ــەن بۇتخان بىل
يەتتــە  قىلىــپ،  شــۇنداق 
كۈندىــن ئۈچــى ئۆتۈپتــۇ. 
بــوران يەنــە توختىماپتــۇ. خان 
راھىــپ كاالننىــڭ ئاقمىغــان تەدبىرلىرىگــە ئاچچىقالپتــۇ. راھىــپ كاالن: 
»شــاھ ھەزرەتلىــرى، قۇيۇننىــڭ توختىماســلىقىغا قىــز - ئايالالرنىــڭ 
يۇيۇنىشــى ســەۋەب بولــدى. ئالىلىرىغــا مەلۇمكــى، بىــز بۇتپەرەســلەر 
ــەل  ــم كېس ــر قېتى ــدا بى ــالر ئاي ــز - ئايال ــن قى ــز، لېكى يۇيۇنمايمى
ــڭ  ــدۇ ۋە بۇتنى ــا چوقۇنماي ــدا بۇتق ــدۇ، يۇيۇنغان ــا يۇيۇنى بولغاچق
ــال  ــق ئاي ــن بارلى ــن كېيى ــۇڭا بۇندى ــدۇ. ش ــى چىقى ــە قارش ئەمرىگ
ــۈن  ــق ك ــاي، قىرى ــاي، تارانم ــاي، يۇيۇنم ــۇ چىقم ــن تاالغىم ئۆيدى



73

دۇئــا قىلىشــى كېــرەك. ئەگــەر ئارىمىزدىــن بىــرەر قىــز يۇيۇنســا بــۇ 
ــۇ.  ــدۇ« دەپت ــۇن توختىماي قۇي

ــوردا  ــۇ. ئ ــرا تېپىپت ــى توغ ــڭ گېپىن ــپ كاالننى ــاھ راھى پادىش
ئىچىدىكــى باشــقا ئەمەلدارالرمــۇ ئــۈن چىقارمــاي قوشــۇلۇپتۇ.  پەقەت 
ــا  ــۇ قارارغ ــرى ب ــنىڭ بەگلى ــرەن ۋە قاراقاش ــاش، مى ــوپ، يۇرۇڭق ل
قارشــى چىقىپتــۇ. ئۇالرنىــڭ قىزلىــرى ۋە ئاياللىرى يۇيۇنۇشــنى ياخشــى 
ــز -  ــە قى ــقا بەگلەرگ ــاھقا ۋە باش ــەر پادىش ــۇ بەگل ــەن. ب كۆرىدىك
ئايــال ۋە بالىالرغــا بۇنــداق بېســىم قىلىشــنىڭ ئادىللىــق ئەمەســلىكىنى 
ــى  ــا قارش ــال دىنىمىزغ ــى دەرھ ــپ كاالن ئۇالرن ــەندۈرۈپتۇ. راھى چۈش
ــى  ــىپ ئۇالرن ــۇ تىللىش ــقا بەگلەرم ــۇ. باش ــى دەپ ئەيىپلەپت چىقت

ــۇ. ــالپ چىقىرىپت ــن قوغ ئوردىدى

تۆت چېچەن

ــن  ــۇ. ئۇيغۇرالردى ــاي دېمەپت ــوران توخت ــارا ب ــدا ق ــم بويى تارى
ــدار  ــۆت ئەمەل ــەن ت ــان دېگ ــى ۋە قاراخ ــان، كۆنچ ــان، يورۇڭق لوپق
ــال  ــن چىقىپ ــۇالر ئوردىدى ــۇ. ئ ــۈز ئۆرۈپت ــاھتىن ي ــپ پادىش غەزەپلىنى
ــدا  ــارا قۇيۇن ــۇالر ق ــۇ. ئ ــالن قىپت ــنى پى ــالپ قېچىش ــى باش يۇرتن
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ــۈپ  ــا كۆمۈل ــا قۇمغ ــۇ. ئۇالرغ ــىلەرنى يىغىپت ــان كىش ــۇپ قالغ قايمۇق
كەتكــەن ھەيكەللەرنــى ۋە قۇمــدا قالغــان بۇتخاناالرنــى كۆرســىتىپتۇ. 
ــۇت  ــان ب ــن قوغدىيالمىغ ــى قۇمدى ــە ئۆزىن ــاراڭالر، بىزگ ــۇالر: »ق ئ
ــا  ــاردەم قىلس ــا ي ــا، دىندارغ ــۇدا دىنغ ــەر خ ــدۇ؟ ئەگ ــاردەم قىالالم ي
نېمىشــقا بىــز ئىبــادەت قىلىدىغــان بۇتخانــا كۆمۈلــۈپ كېتىــدۇ؟ بىزگە 
ــى  ــش بورانن ــەجدە قىلى ــا س ــدۇ، بۇتق ــاردەم قىلماي ــا ي ــۇرۇق دۇئ ق
ــە  ــان نەرس ــى قۇتقۇزىدىغ ــن بىزن ــن، بوراندى ــدۇ. قۇمدى توختاتماي
ــۇرۇق  ــز. ق ــڭ چارىمى ــز، بىزنى ــڭ ئەقلىمى ــەس، بىزنى ــۇت ئەم ب
ــدۇ« دەپ  ــپ بېرەلمەي ــش قىلى ــچ ئى ــە ھې ــادەت بىزگ ــا ۋە ئىب دۇئ

ــەندۈرۈپتۇ.  چۈش

كىشــىلەر ئۇيغۇرالردىــن چىققــان بــۇ تــۆت بەگنــى تــۆت چېچەن 
دەپ ئاتاپتــۇ. ئــۇالر شــاھ ئۇيقۇغا كەتكەندە مەســلىھەتنى پۇشــۇرۇپتۇ. 
ــى  ــز - ئايالالرن ــپ قى ــاۋۇل بېرى ــن ياس ــە بىردى ــر ئۆيگ ــەر بى ھ
ــە  ــۇالر ھەرىكەتك ــۇرۇن ئ ــتىن ب ــقا بۇيرۇش ــا قىلىش ــاي دۇئ يۇيۇنم
ــدە  ــاي ئۇخــالپ كەتكەن ــۇ تۇيم ــۆت چىچــەن توغراقالرم ــۇ. ت ئۆتۈپت

ياساۋۇلالرغا كۆرۈنمەي ئۈن - تىن چىقارماي يولغا چىقىپتۇ.

لوپقــان لــوپ دېگــەن يۇرتتىكى كىشــىلەرنى باشــالپ بىــر قۇرۇق 
دەريانىــڭ قىنىنــى بويــالپ يولغــا چىقىپتــۇ. يورۇڭقــان بىلــەن قاراخــان 
ــاش ۋە  ــەپ يورۇڭق ــالرنى يېتەكل ــتىكى يۇرتداش ــاش ۋە يورۇڭقاش قاراق
قاراقــاش دەريالىرىغــا قــاراپ يــۈرۈپ كېتىپتــۇ. ئــۇالر خەلقنى باشــالپ 

ئــۇزاق يــول يۈرۈپتــۇ، يــول يۈرگەندىمــۇ مــول يۈرۈپتــۇ.
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لوپقــان يۇرتداشــالرنى باشــالپ ئــۇزۇن ماڭغاندىــن كېيىــن بىــر 
كۆلنىــڭ بويىغــا كېلىــپ قاپتــۇ. قۇرســاقالر بېلىــق بىلــەن تويۇپتــۇ. 
ئــۇالر شــۇ يــەردە كەپــە قــۇرۇپ بوراندىــن پاناھلىنىپتــۇ. ئــۇالر بــۇ 

كۆلنــى بۇرۇنقــى يۇرتىنــى ئەســلەپ لوپنــۇر دەپ ئاتاپتــۇ.

يورۇڭقــان بىلــەن قاراخــان يــۇرت خەلقــى بىلــەن يۇرۇڭقــاش ۋە 
قاراقــاش بويىغــا يېتىــپ كەپتــۇ. كەينىــدە قالغــان يۇرتالرنــى ئەســلەپ 
يىغالپتــۇ. ئاخىــرى دەريــا بويىدىكــى ئورمانــدا بوراندىــن دالدىلىنىپتۇ. 
ــاق  ــەپ س ــپ ي ــقانالرنى كاۋاپ قىلى ــىدا توش ــالر ئارىس ــۇالر توغراق ئ

قاپتۇ.  

كۆنچــى باشــلىغان ئۇيغــۇرالر بۈگۈنكــى قــارا شــەھەر، كــورال ۋە 
باغراشــالرغا يەرلىشــىپتۇ. ئــۇالر بىــر دەريانىــڭ بويىغــا شــەھەر قۇرۇپ 
ــڭ  ــكەنلەر ئۇيغۇرالرنى ــقا يەرلەش ــۇ. باغراش ــورال دەپت ــمىنى ك ئىس
باغــراش قەبىلىســى ئىكــەن. شــۇڭا ئــۇ يەرگــە باغــراش دېگــەن ئــات 

سىڭىپتۇ.

بۇتپــەرەس شــاھالرنىڭ ئەمرىدىــن چىقمــاي بۇتخانــا ۋە ئوردىالردا 
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دۇئــا بىلــەن قالغــان ئۇيغۇرالرنــى قــۇم يۇتــۇپ كېتىپتۇ. بىــر مەزگىل 
گۈللەنگــەن كــرورەن، لــوپ، پاســئان، نىيــە، كىرىيــە، چىــرا، كېتىــك، 
دەنــدان، يوتقــان، مىــرەن قاتارلىــق شــەھەلەر پۈتۈنلــەي  تاشــلىنىپ 

قــۇم ئاســتىدا قاپتــۇ.

تــۆت چېچەنگــە ئەگىشــىپ ئامــان قالغــان كىشــىلەر تاشــالنغان 
ــەن،  ــەرك ئېتىلگ ــى ت ــۇ. مەنىس ــاكان دەپ ئاتاپت ــى تەكلىم ماكانالرن
تاشــالنغان مــاكان دېگــەن مەنىــدە ئىكــەن. يىلــالر ئۆتــۈپ كــرورەن، 
مىرەنگــە يېقىــن يەرلەرنــى يورۇڭقــاش ۋە قاراقــاش دەريالىــرى بويىغــا 

كۆچۈپ كەتكەن خەلق ئاۋات قىپتۇ.

لوپنــۇر كۆلــى بويىنــى لوپقاننىــڭ يۇرتداشــلىرى ئــاۋات قىپتــۇ. 
كىرىيــە، نىيــە ۋە چىرىنى كۈســەن، شــاھيار ۋە ئونســۇ ۋە توقســۇندىن 
ــلىقالر  ــالرۋە قاراقاش ــۇ. لوپلۇق ــۇرۇپ چىقىپت ــۇرالر ق ــان ئۇيغ بارغ
بۈگۈنكــى لــوپ، ئىلچــى، قاراقــاش ۋە خوتــەن دېگــەن شــەھەرلەرنى 

قايتــا ياســاپتۇ.

دادام ھېكايــە ئېيتىشــتىن توختىــدى. ئــۇ ئاســتا ئورنىدىــن تۇرۇپ 
تامغــا چاپالقلىــق خەرىتىنىــڭ ئالدىغــا كېلىــپ بىزگــە چۈشەندۈرۈشــكە 

. ى شلىد با

ــار.  ــرى ب ــۇ ئىزلى ــۇم باســقان شــەھەلەرنىڭ ھازىرم ــا، ق ‐ مان
قەدىمكــى كــرورەن شــەھىرىدىن بىزنىــڭ ئــۈچ مىــڭ يىلــالر بۇرۇنقــى 
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ــى دەپ  ــرورەن گۈزىل ــادا ك ــر دۇني ــى ھازى ــدى. ئۇن ــز تېپىل ئانىمى
ــى  ــڭ چېچ ــز. ئاچاڭنى ــا دەپ ئاتايمى ــرورەن ئان ــز ك ــدۇ. بى ئاتاي
ئانىمىزنىــڭ قوڭــۇر چاچلىرىغــا ئوخشــايدۇ، ئاناڭنىــڭ كــۆزى ئۇنىــڭ 
ــى  ــان بۆكىن ــى قادالغ ــان، ئۇنىــڭ قــۇش پېي ــى تارتق قــوي كۆزلىرىن

ھازىرمۇ سەھنىلەردە ئۇسۇلچىالر كىيىۋاتىدۇ. 

ــەنگەن  ــا ئىش ــۇ بۇتق ــۇرالر ش ــام ئۇيغ ــى 12 مۇق ‐ بۈگۈنك
چاغالردىــن باشــالپ شــەكىللەنگەن. ســۇجۇپ دېگــەن كىشــى مۇقامالرنى 
توققــۇز قىلىــپ رەتلــەپ چىققــان ئىكــەن. بۈگۈنكــى نورۇزنــى قەدىمدە 
كۇچــادا ســۇجۇپ پىپــا، باربىــت، بالمــان چېلىــپ قىزىتقــان ئىكــەن. 
قەشــقەردە كىشــىلەر نورۇزنــى بــۇت سەيلىســى، مەشــرەپ ۋە تاۋاپــالر 

بىلــەن ئۆتكۈزگــەن ئىكــەن.

ئــۇ چاغــالردا شــەھەرلەر ئىچىــدە بۈگــۈن قومــۇل دەپ ئاتالغــان 
ئۇيغۇرغولــدا كــۆك مەشــرەپ ئــەڭ قىزىپتىكــەن. كوماراجىــۋا يازغــان  
نەزمىلەرنــى مۇقامغــا ســېلىپ ئۇســۇلالر ئوينالغــان ئىكــەن. خوتەنلىــك  
ــدا  ــەن. ئۇنىڭ ــان ئىك ــى ئاچق ــىم مەكتىپ ــرا رەس ــن ۋايج ئۇيغۇرالردى
ــىزغان  ــىملەرنى س ــە رەس ــڭ ئۆيلەرگ ــن مى ــالر كېيى ــان تالىپ ئوقۇغ
ئىكــەن. ئــۇ قوشــنا ئەللەربېرىــپ رەســىمدىن دەرس ئۆتكــەن ئىكــەن.

ــى  ــڭ ئۆيلەرن ــە مى ‐ بۈگــۈن مۇشــۇ يەرگىچــە بولســۇن، ئەت
باشــاليمىز، ئۇخاليلــى، دېــدى دادام. ئۇنىڭغــا ھــەر قانچە يالۋۇرســاممۇ 
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ــە  ــم يەن ــدۇم. خىيالى ــى يۇم ــە كۆزۈمن ــى بىلگەچك ئۇنىمايدىغانلىقىن
ــا  ــاي دۇئ ــالردا، يۇيۇنم ــان بالى ــۇن ئوقۇۋاتق ــىز ئەپس ــۇ ئۇيقۇس ش
ــەن  ــدى. م ــالردا ئى ــز – ئايال ــەن قى ــۈپ كەتك ــى ئۆل ــان پېت قىلغ
ــۇرۇپ  ــڭ ق ــان بالىالرنى ــن چىقق ــن تەكلىماكاندى ــدا گېزىتتى ــۇ چاغ ش
ــا  ــالر ئەســلى دۇئ  ــم. شــۇ بالى ــەن ئىدى ــان جەســەتلىرىنى كۆرگ قالغ
قىلىــپ بۇتخانــا ئىچىــدە ئۆلگــەن ئىكــەن. بەلكىــم كىــرورەن ئانىمىــز 
يۇيۇنالمــاي، ئاغــزى بۇرنىغــا قــۇم  كىرىــپ ئازاپتــا جــان ئۈزگەنــدۇ 

ھــە! 

بەلكىــم قــۇم بوراندىــن شــاھالر قاچالىغانــدۇ، بەلكىــم راھىپالرمۇ 
ئــەڭ بــۇرۇن قېچىــپ قۇتۇلغانــدۇ. ئەممــا بۇتخانــا ئىچىــدە ئىخــالس 
ــوم ئوقــۇپ  ــالر، ئۇســتازالرغا ئىشــىنىپ ن ــا قىلغــان ئايال ــەن دۇئ بىل
بۇتقــا تېۋىنغــان بالىــالر قاچالمــاي قۇمغــا كۆمۈلگەنــدۇ! ئالۋاســتىنى 
ــى  ــا جاھانن ــار بولس ــتى ب ــادا ئالۋاس ــەر دۇني ــم، ئەگ ــال قىلدى خىي
يالمــاپ يۇتــۇپ كېتىۋاتقــان قۇم-بوراندىــن شــۇ ئايالــالر ۋە بالىالرنى 
ــدا  ــا زورالپ ئاخىرى ــە، دىنغ ــا، ئىبادەتك ــى دۇئاغ ــاي ئۇالرن قۇتقۇزم

بىراقــال ئۆلۈمگــە ئىتتەرگــەن كىشــىلەر ئالۋاســتى ئىــدى.

دادام ئەتــە باشــاليمىز دېگــەن مىــڭ ئۆيلەرنــى ئويــالپ ئۇيقــۇم 
ــەردۇ؟  ــداق ئۆيل ــەن زادى قان ــەن  دېگ ــۆي دېگ ــڭ ئ ــى. مى قاچت
ــداق  ــدۇ؟ قان ــاپ بولغان ــان ياس ــى قاچ ــڭ ئۆيلەرن ــدادالر مى ئەج
ســالغاندۇ؟ نېمىشــقا مىــڭ ئــۆي دېگەنــدۇ؟ مىــڭ ئــۆي مىــڭ ئائىلــە 
ــە  ــى نېمىگ ــۇ؟ ئۇن ــز ئۆيم ــڭ ئېغى ــى مى ــۇ؟ ياك ــايدىغان ئۆيم ياش

ــم. ــان ئىدى ــقا چىقالمىغ ــر باش ــالپ بى ــى ئوي ــالغاندۇ؟ دېگەنلەرن س
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تاغچى ۋە شەھەرچى راھىپالر

قۇمغــا كۆمۈلگــەن شــەھەرلەردىن ئامــان قالغــان كىشــىلەر باشــقا 
شــەھەرلەرگە كۆچــۈپ كېتىپتــۇ. ئــۇالر شــەھەرلەرنى كۆمگــەن شــاھالر، 
شــەيىخلەر، راھپــالر ۋە بەگلەرنىــڭ ســەۋەنلىكىنى ســۆزلەپتۇ. لوپقــان، 
ــۇ.  ــە قىپت ــى ھېكاي ــان، قاراخــان ۋە كۆنچىلەرنىــڭ چېچەنلىكىن يورۇڭق
بــوران چىقســا بۇتنــى قۇچاقــالپ يىغلىغــان خىيالپــەرەس ئۇســتازالرنى 

رىۋايەتكــە قېتىپتــۇ. 

ــن  ــە دى ــرى بارغانچ ــەھەرلەرنىڭ رىۋايەتلى ــەن ش ــا كۆمۈلگ قۇمغ
بىلــەن بىرلىشــىپ كېتىپتــۇ. دەســلەپ رىۋايەتچىلــەر بۇنــى كىشــىلەرنى 
ئەســكەرتىش ئۈچــۈن، بىــر ئىبــرەت بولســۇن دەپ ســۆزلىگەن ئىكەن. 
ــقا  ــورۇن ئېلىش ــن ئ ــارا نومالردى ــارا - ب ــەر ب ــۇ ھېكايىل ــا ب ئەمم
باشــالپتۇ. راھىــپ كاالنــالر بۇنــداق ئاپەتلەرنى بۇتســاتۋانىڭ جازاســى 
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ــدۇ،  ــەر يۇتى ــەنمىگەننى ي ــا ئىش ــۇالر بۇتق ــەن. ئ دەپ ۋەز ئېيتىدىك
ــدۇرۇپ  ــۇن ئايالن ــدۇ، قۇي ــۇرۇپ كېتى ــوران ئۇچ ــىدۇ، ب ــۇم باس ق
ــا  ــىلەر بۇتق ــالىدىكەن. كىش ــاق س ــدۇ دەپ قورق ــپ قويى ــاراڭ قىلى س
ــان  ــدا قالغ ــدا قۇم ــكەن چاغلىرى ــدە سۆزلەش ــەنمىگەنلەر ھەققى ئىش
ــەن.  ــكە ئالىدىك ــى ئەس ــەن ئادەملەرن ــۇپ ئۆلگ ــەھەرلەردە تۇنجۇق ش
شــۇنىڭ بىلــەن شــەھەرلەردە بۇتخانــا ۋە راھىــپ كۆپىيىــپ بۇتخانــا 

ــۇ. ــازار بولۇشــى داۋام قىپت ــڭ ب ئالدىنى

يېڭــى كۆچــۈپ كەلگــەن ئۇيغــۇرالر بىلــەن شــەھەرلەردە 
بۇتخانــا ۋە راھىپالرنىــڭ كۆپىيىشــى بەزىلەرنــى خــوش قىلغــان بىلــەن 
ــادەم  ــلەيدىغان ئ ــپ ئىش ــالر كۆپىيى ــۇ. راھىپ ــا قىپت ــى خاپ بەزىلەرن
ئــازالپ كەتكەچكــە ئىــش ھەققــى ئۆرلــەپ، مــال باھاســى يۇقىرىــالپ 
ــپ  ــالر كۆپىيى ــان تالىپ ــالردا ئوقۇيدىغ ــا ۋە راھىپ ــۇ. بۇتخان كېتىپت
ــۇ. ــۈك يېتىشــمەي قاپت كەتكەچكــە ئۇالرغــا پــۇل ۋە ئــوزۇق - تۈل

ــۇت  ــالش، ب ــوم يادى ــۇرۇش، ن ــا ق ــۇر بۇتخان ــە ئۇيغ   ھەمم
ھەققىــدە مۇنازىــرە قىلىــش بىلــەن قىزىــپ كېتىــپ ئېتىــزالردا ئىــش 
تاشــلىنىپ قاپتــۇ. بۇتخانــا شــەھەردە بولســۇنمۇ تاغالردىمــۇ، راھىپــالر 
ئۆيلەنســۇنمۇ ياقمــۇ، ئايالــالر راھىــپ بولســا بوالمــدۇ، بولمامــدۇ؟ 
راھىپــالر گــۆش يېســە بوالمــدۇ بولمامــدۇ دېگــەن تــاالش - تارتىــش 
راھىپالرنــى ۋە كىشــىلەرنى ئىككــى قاشــقا ئايرىــپ نەچچــە يــۈز يىلالپ 
ــى  ــان ۋە قارش ــالرنى قولاليدىغ ــۇ قاراش ــق مۇش ــۇ. خەل ــاۋارە قىپت ئ
ــۇ  ــالر ب ــۇ. راھىپ ــەپكە بۆلىنىپت ــوڭ س ــى چ ــالر دەپ ئىكك تۇرىدىغان
ئىككــى ســەپكە بــاش بوپتــۇ. ســەپنىڭ بىــرى تاغچىــالر، يەنــە بىــرى 

ــۇ. شــەھەرچىلەر دەپ ئاتىلىپت

بىــر قىســىم تاغچــى راھىپــالر بۇتخانىالرنــى تاغالرغــا يۆتكەشــتە 
چىــڭ تۇرۇپتــۇ. ئۇالرچــە ئىنســان بۇتقــا ئىبــادەت قىلىــش ئۈچــۈن، 
ــەن.  ــرەك ئىك ــى كې ــن ۋاز كېچىش ــارەت ۋە ئائىلىدى ــەھەردىن، تىج ش
ئۇالرچــە كــۆز، قــۇالق، بــۇرۇن، تىــل، بــەدەن ۋە كۆڭــۈل دېگەنلــەر 
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ئالتــە ئوغــرى ئىكــەن. بــۇ ئوغرىــالر ئادەمنــى گۇناھقا باشــاليدىكەن. 
ــەھەردە  ــقان ش ــۇپ تاش ــەتلەر تول ــا پۇرس ــۇ ئوغرىالرغ ــەر ب ئادەمل
ئىبــادەت قىاللمايدىكــەن. شــۇڭا بــۇ ئەزاالرنــى يــا ئــوراش كېــرەك 
ــەن.  ــرەك ئىك ــلىق كې ــن چىقماس ــا ئۆيدى ــەر ئورىمىس ــەن، ئەگ ئىك
ــش  ــاالش - تارتى ــداق ت ــۇلماپتۇ. بۇن ــا قوش ــەھەرچىلەر بۇالرغ ش

تۈگىمەپتۇ. 

ــى  ــە ئوغرىن ــەن، ئالت ــن زېرىكك ــى ۋاراڭ - چۇرۇڭدى بازاردىك
تۇتالمىغــان، ئىبــادەت قىاللمىغــان بــەزى تاغچــى راھىپــالر مۇرتلىرىنــى 
باشــالپ تاغالرغــا چىقىــپ كېتىپتــۇ. بــەزى راھىپــالر شــەھەرلەردىن ۋاز 
ــا  ــەن، ئەمم ــدۇ دەيدىك ــى بولى ــى قىلغىل ــى ياخش ــە ئىبادەتن كەچس
مۇرتالرنىــڭ كەملــەپ كېتىشــىدىن ئەنســىرەيدىكەن. شــاھالر ۋە 
ســودىگەرلەر شــەھەرچىلەرنى قولالپتــۇ. شــەھەرچىلەر تاغچىالرنــى 
بۇزغۇنچىــالر، پىتنىچىلــەر، مۇناپىقالر دەپ ســۆز - چۆچــەك تارقىتىپتۇ. 
ــالر  ــى راھىپ ــۇ. تاغچ ــان قىپت ــقا پەرم ــى تۇتۇش ــاھ تاغچىالرن پادىش

قورقۇپ ئۆيدىن چىقماي ئىبىادەت قىپتۇ.

شــەھەرچى راھىپــالر ســودىگەرلەر ۋە شــاھالرنىڭ قوللىشــى بىلــەن 
ــازارالردا  ــۇ. ئۇالر ب تېخىمــۇ كۈچلنىپت
مىــڭالپ  ئېچىــپ  مەدرىســلەرنى 
ــڭ  ــتۈرۈپتۇ. ئۇالرنى ــى يېتىش تالىپالرن
گېپىنــى شــاھالرمۇ يىرالمايدىغــان 
بولۇپتــۇ. بــارا - بــارا شــەھەردە ۋە 
ــز  ــى پاكى ــالردا كىشــىلەر چاچالرن يېزى
قىــردۇرۇپ، راھىپالرنىــڭ يەڭســىز 
كاســايالىرىنى كىيىــپ يۈرۈيدىغــان 
راھىــپ  پادىشــاھالرمۇ  بوپتــۇ. 
ــالر  ــەزى راھىپ ــالپتۇ. ب ــقا باش بولۇش
ــۇ. ــۇ بوپت ــان چاغالرم ــاھ بولغ پادىش
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ئالتــە ئوغــرى ئىكــەن. بــۇ ئوغرىــالر ئادەمنــى گۇناھقا باشــاليدىكەن. 
ــەھەردە  ــقان ش ــۇپ تاش ــەتلەر تول ــا پۇرس ــۇ ئوغرىالرغ ــەر ب ئادەمل
ئىبــادەت قىاللمايدىكــەن. شــۇڭا بــۇ ئەزاالرنــى يــا ئــوراش كېــرەك 
ــەن.  ــرەك ئىك ــلىق كې ــن چىقماس ــا ئۆيدى ــەر ئورىمىس ــەن، ئەگ ئىك
ــش  ــاالش - تارتى ــداق ت ــۇلماپتۇ. بۇن ــا قوش ــەھەرچىلەر بۇالرغ ش

تۈگىمەپتۇ. 

ــى  ــە ئوغرىن ــەن، ئالت ــن زېرىكك ــى ۋاراڭ - چۇرۇڭدى بازاردىك
تۇتالمىغــان، ئىبــادەت قىاللمىغــان بــەزى تاغچــى راھىپــالر مۇرتلىرىنــى 
باشــالپ تاغالرغــا چىقىــپ كېتىپتــۇ. بــەزى راھىپــالر شــەھەرلەردىن ۋاز 
ــا  ــەن، ئەمم ــدۇ دەيدىك ــى بولى ــى قىلغىل ــى ياخش ــە ئىبادەتن كەچس
مۇرتالرنىــڭ كەملــەپ كېتىشــىدىن ئەنســىرەيدىكەن. شــاھالر ۋە 
ســودىگەرلەر شــەھەرچىلەرنى قولالپتــۇ. شــەھەرچىلەر تاغچىالرنــى 
بۇزغۇنچىــالر، پىتنىچىلــەر، مۇناپىقالر دەپ ســۆز - چۆچــەك تارقىتىپتۇ. 
ــالر  ــى راھىپ ــۇ. تاغچ ــان قىپت ــقا پەرم ــى تۇتۇش ــاھ تاغچىالرن پادىش

قورقۇپ ئۆيدىن چىقماي ئىبىادەت قىپتۇ.

شــەھەرچى راھىپــالر ســودىگەرلەر ۋە شــاھالرنىڭ قوللىشــى بىلــەن 
ــازارالردا  ــۇ. ئۇالر ب تېخىمــۇ كۈچلنىپت
مىــڭالپ  ئېچىــپ  مەدرىســلەرنى 
ــڭ  ــتۈرۈپتۇ. ئۇالرنى ــى يېتىش تالىپالرن
گېپىنــى شــاھالرمۇ يىرالمايدىغــان 
بولۇپتــۇ. بــارا - بــارا شــەھەردە ۋە 
ــز  ــى پاكى ــالردا كىشــىلەر چاچالرن يېزى
قىــردۇرۇپ، راھىپالرنىــڭ يەڭســىز 
كاســايالىرىنى كىيىــپ يۈرۈيدىغــان 
راھىــپ  پادىشــاھالرمۇ  بوپتــۇ. 
ــالر  ــەزى راھىپ ــالپتۇ. ب ــقا باش بولۇش
ــۇ. ــۇ بوپت ــان چاغالرم ــاھ بولغ پادىش

بــۇددا دىنــى قــان تۆكۈشــنى چەكلىگــەن بولغاچقــا بۇتپــەرەس 
ئۇيغــۇرالردا ئەســكەر بولغىــدەك ئــادەم قالماپتــۇ. ياتالردىــن تاجــاۋۇز 
قىلىــپ كەلگەنلەرگــە قارشــىلىق بولماپتــۇ. بــەزى شــەھەر دۆلەتلەرنــى 
ــا،  ــى چىقمىس ــا قارش ــقۇنچىالر دىنغ ــىلەر باس ــىۋاپتۇ. كىش ــالر بېس يات

قــان تۆكمىســىال كارى بولماپتــۇ. 

ــوردا،  ــەر، ئ ــەزى شــەھەرلەردە بەگل ب
ســاراي دېگەنلــەر يوقــاپ پەقــەت بۇتخانــا 
ۋە بــازاالر بــار ئىكــەن. ئۇيغــۇرالر تىنــچ 
ــم  ــۇڭا كى ــەن. ش ــە رازى ئىك ــى ئۆتس كۈن
ــم  ــۇ. كى ــا كارى بولماپت ــپ باشقۇرس كېلى
ــى باشقۇرســۇن  ــا ئىشەنســە شــۇ بىزن بۇتق
باشــقۇرغانالر  قىلماپتــۇ.  ئىــرەڭ  دەپ 
ئــادەم ئۆلتۈرســە، بــۇالڭ - تــاالڭ 
قىلســا شــەپقەت تىلەپتــۇ. قاتىلالرغــا دۇئــا 

ــۇ. ــقىنى راۋا كۆرمەپت ــتىن باش قىلىش

ــڭ  ــە ئادەمنى ــايدىكەن، ھەمم ــۇز ياش ــالر يالغ ــى راھىپ تاغچ
راھىــپ بولۇشــىنى خالىمايدىكــەن. ئەممــا شــەھەرچى راھىپــالر بۇتقــا 
ــۇ  ــەن ش ــۇالر كۈچەيگ ــەن. ئ ــىلەرنى يەكلەيدىك ــەنمىگەن كىش ئىش
مەزگىلــدە ھەممــە ئــادەم راھىپالردەك چاچســىز، ساقالســىز، پىچاقســىز، 

ــۇ. ــقا كۆنۈپت ــىز ياشاش ــە كىتابس ــالپ ئۇيغۇرچ ــوم يادى ــە ن ھىندىچ

ــۈچ ۋاق  ــقا ئ ــى يادىالش ــۇرالر قەدىمكــى ھىندىچــە نومالرن ئۇيغ
تاماققــا كۆنگەنــدەك كۆنۈپتــۇ. ئاغرىــپ قالســا نومنــى ســۈپلەپ ســۇ 
ئىچىپتــۇ. ئۆيگــە ئوغــرى كىرســە نــوم بىلــەن پــال ســاپتۇ. نومدىــن 
تۇمــار پۈتــۈپ بوينىغــا ئېســىپتۇ. ئۆيلەرگــە نومالرنــى زىننــەت قىلىــپ 

تىزىپتــۇ. تامالرغــا نومالرنــى نەقىــش قىلىــپ ئويۇپتــۇ. 

ئۇيغــۇرالردا نــوم بىلمىگــەن ئــادەم نومــۇس قىلىدىغــان بوپتــۇ. 
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ــۈن  ــش ئۈچ ــدەك كۆرۈنى ــاش ئۇرغان ــۆپ ب ــا ك ــادەم بۇتق ــە ئ ھەمم
پىشانىســىگە بىــر قــارا داغنــى چېكىدىكــەن. ھەتتــا نــوم يادىلىمىغــان 
يىگىتلەرنــى قىــزالر ياراتمايدىغــان، بايــالر ئىــش بەرمەيدىغــان بوپتــۇ. 
نــوم بىلمەيدىغــان قىزالرغــا ئەلچــى كىرمەيدىغــان ئىشــالرمۇ چىقىپتــۇ. 
كىشــىلەر ئــۆزى تــۈزۈك چۈشــەنمەيدىغان ھىندىچــە نومالرنــى ئاڭلىســا 
يىغــالپ كېتىدىكــەن. ســودىگەلەر ئوغــۇل قىزلىــرى نــوم يادىلىســا پۇل 
- مېلىنىــڭ كــۆپ بولۇشــىغا ئىشــىنىپتۇ. ئــۇالر نومالرنــى يادىــالش 
ۋە كۆچــۈرۈپ تارقىتىشــنى بۇتقــا ســادىق بولۇشــنىڭ بىردىنبىــر يولــى 

دەپ قارايدىغــان بوپتــۇ. 

ــەل  ــا ھەيك ــىزىپ، ئويۇقالرغ ــىم س ــا رەس ــىلەر بۇتخانىالرغ كىش
ياســاپ، توپالشــقاندا ئىبــادەت قىلىــپ، زېرىككەنــدە باربىــت، بىپــا، 
بالمــان دېگــەن چالغۇالرنــى چاپتــۇ. راھىپالردىــن بولغــان ئويۇنچىــالر 
ــەن  ــىمىت دېگ ــرى س ــۇ. مايتى ــا ئويناپت ــۇرۇپ درام ــەھنىلەرنى ق س
بــۇددا درامــا شــۇ چاغــالردا كىنگىت، قۇچــۇ، پىشامشــان ۋە كۈســەندە 

نەچچــە يــۈز يىــل ئوينالغــان ئىكــەن.

شــەھەرچى راھىپــالر بۇتقــا بــاش ئۇرمىغان كىشــىلەرنى باشســىزالر 
دەيدىكــەن. ئــۇالر دۆلــەت، مىللــەت، ئادالــەت دېگەنــدەك ســۆزلەرنى 
يامــان كۆرىدىكــەن. بــۇت بىلــەن ئاالقىســىز ناخشــا مۇزىــكا، ھىكايــە 
ــچ  ــۇالر قىلى ــۇڭا ئ ــەن. ش ــوق دەپ قارايدىك ــاۋاپ ي ــاقالردا س قوش
ــنىمۇ  ــوپ تېپىشــنى، ئەســكەر بولۇش ــنى، ت ــە ئويناش ــنى، بەيگ ياساش
ــم  ــچ كى ــنى ھې ــان ئىش ــاۋاپ بولمايدىغ ــەن. س ــان كۆرىدىك يام
قىلمايدىكــەن. بــارا - بــارا ئــاۋام ۋە پادىشــاھالر تىنــچ ئولتــۇرۇپ 
بۇتقــا بــاش ئۇرۇشــتىن باشــقىغا قىزىقمــاس بوپتــۇ، راھىپــالر ئۇالرنى 

ئىبــادەت ۋە دۇئادىــن باشــقىغا ئــۆچ قىپتــۇ.

52 دۆلەتكــە بۆلۈنگــەن ئۇيغــۇرالر بۇتقــا ئىشــەنگەندىن كېيىــن 
ئەجداتالردىــن قالغــان كىتــاپ، داســتان، چۆچەك ۋە ناخشــا قوشــاقالرنى 
ئۇنتۇپتــۇ. شــۇڭا بىــر بىرىنــى قېرىنــداش دەپ بىلمەيدىكــەن. شــۇڭا 
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ــرەر  ــى بى ــە، ياك ــپ كەلس ــۇم قىلى ــە ھۇج ــر دۆلەتك ــمەن بى دۈش
ــر  ــۇالر بى ــۇ. ئ ــڭ كارى بولماپت ــا قالغانالرنى ــىپ ئالس ــى بېس دۆلەتن
- بىرلــەپ دۈشــمەنگە يېڭىلىپتــۇ، ئەممــا بىــر بولــۇپ، ھەمكارلىقتــا، 
ئورتــاق دۈشــمەندىن قوغدىنىشــنى ئىســتىمەيدىكەن، چۈنكــى بۇ ئىشــتا 
ســاۋاپ بارمــۇ يوقمــۇ بىلمەيدىكــەن. ئۇالرچــە تەكچىدىكــى بۇتالرغــا 
ــى  ــەن. بۇتن ــى بولىدىك ــمەننى يەڭگىل ــىال دۈش ــۇرۇپ تۇرس ــاش ئ ب
تاشــالپ خەقتىــن يــاردەم ســوراش، قوشــنا بىلــەن بىرلىشــىپ ئۆزىنــى 
ــمەنگە  ــىلەر دۈش ــەن. كىش ــىيلىق ئىك ــا ئاس ــەر بۇتق ــداش دېگەنل قوغ
ــن  ــى گۇناھتى ــەي ئۆزىن ــەن دېم ــت ئىزدەيم ــەن، دوس ــى تۇرىم قارش
ــالر  ــەت ۋە يامانلىق ــا ئاپ ــادەت قىلس ــۇدەك ئىب ــا يارىغ ــاكالپ، بۇتق پ
ــەن ئۆزلىگىدىــن يوقايــدۇ دەپ ئىشــىنىدىكەن.  بۇتنىــڭ ياردىمــى بىل

كۈن چىقىشتىن كەلگەن قارا قۇيۇن

بىــر كۈنــى تەڭرىتاغنىڭ تۇمشــۇقىغا جايالشــقان بۈگۈنكــى قومۇل 
- ئۇيغۇرغولدىكــى كىشــىلەر تــاڭ دۆلىتــى تەرەپتىــن قــارا بورانــدەك 
ــۇپ  ــۆرۈپ قورقۇش ــى ك ــاڭ - توزاڭن ــان چ ــۇپ كېلىۋاتق يوپۇرۇل
ــا بېســىپ  ــە بــۇرۇن باســقان قــۇم بــوران قايت كېتىپتــۇ. ئــۇالر يەن
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ــارا  ــۇ ق ــلىدە ب ــۇ. ئەس ــرەپ كېتىپت ــايدۇ دەپ تەمتى ــەن ئوخش كەلگ
قۇيــۇن كــۈن چىقىشــتىكى تــاڭ دۆلىتــى قوشــۇنلىرى ئىكــەن. ئــۇالر 
ئۇيغۇرالرنىــڭ يۇرتىنــى باســقاندىن كېيىــن غەربتىــن كېلىۋاتقــان ئەرەب 
ــى بىلگــەن كىشــىلەر  ــەن ئۇرۇشــماقچى ئىكــەن. بۇن قوشــۇنلىرى بىل
تۇرالرنىــڭ ئۈســتىگە ئــوت قــاالپ بىــر - بىرىگــە خــەۋەر بېرىپتــۇ. 
ــۇپ  ــان تۆكۈشــتىن قورق ــر شــەھەردىكى پادىشــاھ ق ــچ بى ــا ھې ئەمم
ــى  ــە ئۆزىن ــەن بىرلىكت ــەھەر بىل ــنا ش ــى قوش ــنى ياك ــۇرۇش قىلىش ئ

قوغداشنى ئويالشماپتۇ.

بىــر  ھــەر  قوشــۇنىدا  تــاڭ 
ئەســكەرنىڭ قولىــدا بىردىــن بــۇت بــار 
ــۇرالر  ــەن ئۇيغ ــى كۆرگ ــەن. بۇتن ئىك
ــۇ.  ــا قارشــى چىقىشــقا پېتىنالماپت ئۇالرغ
تاڭلىقــالر ئــاۋۋال ئۇيغۇرغولنــى، ئاندىن 
پىشامشــاننى   - پىچــان  بۈگۈنكــى 
باســقان   ئــۇالر  ئاپتــۇ.  بېســىپ 
شــەھەرلەردە بۇتخانــا ۋە بۇتتىــن باشــقا 
ھەممــە نەرســىنى ۋەيــران قىپتــۇ. 
كىتابالرنــى، چالغۇالرنــى، ئۆيلەرنــى 
كۆيدۈرۈپتــۇ. قــوي، كاال بولســا بــۇالپ 
تاالپتــۇ. ئــۇالر ياشــانغانالر ۋە بالىالرنى 
ــپ،  ــۇل قىلى ــى ق ــۇ. ئەرلەرن ئۆلتۈرۈپت

ــۇ. ــدەك قىلىۋاپت ــى دې ئايالالرن

تــاڭ قوشــۇنى قەدىمــى يەتكەنــال يــەردە »بىــز بۇتســاتىۋانىڭ 
قوشــۇنى. بىــز تاالســقا ئۇرۇشــقا ماڭــدۇق. بىــز ســىلەرنى ئىســالمغا 
ــۈن  ــز ئ ۈچ ــى دىنىمى ــە قارش ــەن ئەرەبلەرگ ــۈن كەلگ زورالش ئۈچ
ــۈن  ــش ئۈچ ــتۈن قىلى ــادا ئۈس ــى دۇني ــز. دىنىمىزن ــۇرۇش قىلىمى ئ
ئۇيغۇرنىــڭ ئەرلىــرى قــۇل، قىــز - ئاياللىــرى دېــدەك بولــۇپ بىزگە 
ــۇل  ــا ق ــالر بۇتق ــۇل بولغان ــە ق ــرەك. بىزگ ــى كې ــە بولۇش خىزمەتت
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ــان  ــاتىۋانى رازى قىلغ ــالر بۇتس ــى رازى قىلغان ــدۇ. بىزن ــان بولى بولغ
ــالر،  ــتۈن قىلغان ــى ئۈس ــالر دىنىمىزن ــۇل بولغان ــە ق ــدۇ. بىزگ بولى
بىزگــە قارشــى تۇرغانــالر دىنىمىزنــى يەرگــە ئۇرغانــالردۇر، بۇنىڭغــا 

ــاپتۇ. ــار س ــز« دەپ ج ــى ئۆلتۈرىمى رازى بولمىغانن

ــى  ــۇنىغا قارش ــاڭ قوش ــى ت ــالر ئۇيغۇرالرن ــەھەرچى راھىپ ش
چىقماســلىققا، بۇتنــى رازى قىلىــش ئۈچــۈن ئۇالرغــا قــۇل ۋە دېــدەك 
بولۇشــقا دەۋەت قىپتــۇ. راھىپــالر: »ئــەي جامائــەت، ھەممىمىــز نەچچە 
ــەنگەن  ــا ئىش ــان، بۇتق ــۇل بولغ ــا ق ــرى بۇتق ــن بې ــۈز يىلالردى ي
كىشــىلەر. بىزگــە قۇللــۇق ھېــچ بىــر يېڭــى ئىــش ئەمــەس، بۇتنــى 
ــەس.  ــش ئەم ــان ئى ــۇش يام ــۇل بول ــۈن ق ــش ئۈچ ــەن قىلى خۇرس
ــز  ــىنىدۇ، دىنىمى ــا ئىش ــكەرلىرىمۇ بۇتق ــى ئەس ــاڭ دۆلىت ــۈك ت بۈي
ئۈچــۈن جەڭگــە چىقىــدۇ. ئۇالرغــا قــۇل بولغــان بۇتقــا قــۇل بولغانغا 
ئوخشــاش، ئۇالرغــا دېــدەك بولــۇپ خىزمــەت قىلســاق بۇتســاتىۋاغا 
ــادا  ــۇ دۇني ــۇنىغا ب ــاڭ قوش ــى ت ــز. كىمك ــان بولىمى ــەت قىلغ خىزم
ــان  ــداق خالىغ ــۆزى قان ــادا ئ ــۇ دۇني ــۇل بولســا ئ ــدەك ياكــى ق دې
ــادا  ــۇ دۇني ــدۇ. ب ــۇپ تىرىلى ــادەم بول ــەكىلدە ئ ــۇنداق ش ــا ش بولس
دېــدەك ۋە قــۇل بولغانالرنىــڭ تۇغقانلىرىمــۇ ئــۇ دۇنيــادا شــاپائەتكە 
ئېرىشــىپ ئــادەم بولــۇپ تىرىلىــدۇ. تــاڭ قوشــۇنىغا قارشــى چىققانــالر 
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ــەھەردىكى  ــۇ. ش ــدۇ« دەپت ــا تىرىلى ــۇپ قايت ــۇز بول ــن توڭگ گۆرىدى
كــۆپ ئۇيغــۇالر بــۇ پەتىۋانــى ئــاڭالپ قــۇل ياكى دېــدەك بولۇشــنى 
تالالپتــۇ. پادىشــاھ ۋە تىجارەتچىلەرمــۇ شــەھەردىكى راھىــپ كاالنالرنىڭ 

پەتىۋاسى بويىچە ئاۋامنى دۈشمەنگە قارشى چىقىشتىن توسۇپتۇ.

ــۇ.  ــەن رەت قىپت ــەزەپ بىل ــالر غ ــى راھىپ ــى تاغچ ــۇ پەتىۋان ب
ــۈرۈپ  ــە ي ــۇ مەھەلل ــاغ، مەھەللىم ــۇ ب ــاغ، باغم ــۇ ت ــۇالر تاغم ئ
كىشــىلەرنى قــۇل، دېدەك بولماســلىققا، باســقۇنچى دۈشــمەنگە قارشــى 
ــەنگىنىمىز  ــا ئىش ــڭ بۇتق ــۇالر: »بىزنى ــۇ. ئ ــقا دەۋەت قىپت ئۇرۇش
تــاڭ ئەســكەرلىرىگە ئىشــەنگىنىمىز ئەمــەس. تــاڭ قوشــۇنى بۇتنىــڭ 
ئەمــەس تاڭنىــڭ ئەســكەرلىرى. بىــز بۇتقــا ئىشــىنىمىز، ئەممــا تــاڭ 
ئەســكەرلىرىگە قــۇل بولســاق بولمايــدۇ. دىنىمىــزدا قۇللــۇق پەقەتــال 
ــۇر  ــەرەس ئۇيغ ــر بۇتپ ــچ بى ــەس، ھې ــدۇ، ئىنســانغا ئەم ــا بولى بۇتق
ــەھەرچى  ــۇ. ش ــدۇ« دەپ ۋەز ئېيتىپت ــا بولماي ــۇل بولس ــە ق ئادەمگ
ــەردە  ــى قەي ــى راھىپالرن ــاھالر تاغچ ــەن پادىش ــول بەرگ ــا ق راھىپالرغ

ــۇ. ــا ئاپت ــكەنلەرنى قاماقق ــا ئەگەش ــۇ، ئۇالرغ ــە تۇتۇپت كۆرس

ــەرەس  تاڭغــا قارشــى، شــەھەرچى راھىپالرنىــڭ ۋە ئۇيغــۇر بۇتپ
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شــاھالردىن تويغــان تاغچــى راھىپالرنىــڭ ھەممىســى قوزغىلىپتــۇ. ئۇالر 
مۇرتلىرىنــى تاغدىــن باشــالپ چۈشــۈپ ئۇرۇشــقا ئاتلىنىپتــۇ. ھەمــدە 
ئــۇالر شــەھەرمۇ شــەھەر يــۈرۈپ قوشــۇن توپالپتــۇ، ئەمما شــەھەرچى 
ــا  ــنى خات ــان تۆكۈش ــۈرۈپ ق ــچ كۆت ــى قىلى ــا قارش ــالر تاڭغ راھىپ

دېگەچكە قوشۇن كۆپەيمەپتۇ. 

شــەھەرلەردە قولالشــقا ئېرىشــەلمىگەن تاغچــى راھىپــالر ئۇرۇشــتا 
ــەن،  ــىز كۈس ــۇالر ئامالس ــۇ. ئ ــۇپ بولۇپت ــن مەغل ــا - ئارقىدى ئارق
ــبالىق،  ــۇل، بەش ــا، قوم ــۇ، گۇم ــۇچ، توقس ــقەر، ئارت ــان، قەش تۇرپ
يېڭىبالىــق قاتارلىــق شــەھەرلەردىكى ئەگەشــكۈچىلەرنى باشــالپ تاغالرغا 
چىقىــپ كېتىپتــۇ. دۈشــمەن چىقااليدىغــان شــەھەرگە يېقىــن ۋە ئانچــە 
تىــك ئەمــەس تاغالرغــا چىققانــالر قىرىلىــپ كېتىپتــۇ. ئەممــا يىــراق 
قىشــالقالر، توقايــالر ۋە تىــك قىياالرغــا چىقىــپ كەتكەنلەرنــى دۈشــمەن 

تۇتالماپتــۇ. 

مەغلــۇپ بولغــان تاغچــى راھىپــالر تاغدىكــى بۇتخانىــالردا ئويغــا 
ــىزىپ  ــا س ــەۋەبىنى ئەۋالدالرغ ــنىڭ س ــۇ يېڭىلىش ــۇالر ب ــۇ. ئ چۆكۈپت
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ــۇم  ــا ق ــۇالر تامالرغ ــىپتۇ. ئ ــقا كىرىش ــارۇزالپ ئىش ــنى ئ قالدۇرۇش
ــا  ــدا دۇئ ــەت بولغان ــش ھېكايىســى، ئاپ ــەھەرلەردىن قېچى ــقان ش باس
ــۈل  ــالر، گ ــان بالى ــا تىلىنىۋاتق ــالپ بۇتق ــالر، يىغ ــان ئايال قىلىۋاتق
ــان  ــكە ماڭغ ــى كۆرۈش ــەن درامىن ــىمىت دېگ ــرى س ــۈرۈپ مايتى كۆت
ــاپ،  ــرەپ ئوين ــپ، مەش ــام چېلى ــاھالر، مۇق ــالر ۋە ش ــۇر باي ئۇيغ
ــان  ــم قىلغ ــا تازى ــىلەر، بۇتق ــان كىش ــا قىلىۋاتق ــى تاماش دارۋازالرن
بولــۇپ شــەھەرگە كىرىۋالغــان خىتــاي ئەســكەرلەر، خىتايغــا ماسالشــقان 
ــنى  ــۇل بولۇش ــا ق ــەر، تاڭغ ــدى تىجارەتچىل ــەر، ھىن ــۇر بەگل ئۇيغ

ــالر ۋە  ــۇر راھىپ ــان ئۇيغ ــغ قىلغ تەبلى
دۈشــمەنگە قارشــى ئاتالنغــان ئۇيغــۇر 
ســىزىپ  قاتارلىقالرنــى  باتــۇرالر 
ــىم  ــالر رەس ــداق راھىپ ــۇ. بۇن چىقىپت
ــى  ــان ئۆيلەرن ــۇت تىزغ ــىزىپ، ب س
ــۆي دەپ  ــڭ ئ ــۇرالر مى كېيىنكــى ئۇيغ

ــۇ.  ئاتاپت

ــۇنلىرى  ــاڭ قوش ــان ت ــالپ يوقاتق ــى قوغ تاغچــى راھىپالرن
شــەھەردىكى راھىپالرنىمــۇ ســاق قويماپتــۇ. ئۇرۇشــتىن قاچقــان بــەزى 
شــەھەرچى راھىپــالر تاغــالردا بۇتخانــا ياســاپتۇ، بۇتالرغــا ئۆيلەرنــى 
قېزىپتــۇ، كىتابالرنــى كۆمۈپتــۇ، غارالرنــى ئوڭشــاپ بۇتخانــا قىپتــۇ. 
غاردىكــى تامالرغــا رەســىملەرنى ســىزىپتۇ، تەكچــە چىقىرىــپ بۇتالرنــى 
تىزىپتــۇ. بــەزى ھەيكەلتــاراش راھىپــالر غارالرنــى بۇتــالر، تەكچىلــەر 
ــۇ.  ــك دەپت ــى بېزەكلى ــۇ. بۇالرن ــزەپ چىقىپت ــەن بې ۋە رەســىملەر بىل
ــان،  ــان، پىچ ــەر تۇرپ ــەر ۋە بېزەكلىكل ــڭ ئۆيل ــداق مى ــۈن بۇن بۈگ
ــۇ.  ــاقلىنىپ قاپت ــا ۋە ئارتۇچــالردا س ــا، قەشــقەر، توقســۇ، گۇم كۇچ
ــاق،  ــۇز قازن ــۇز ســاراي، توقق ــۆي، توقق ــڭ ئ ــى مى كىشــىلەر بۇالرن
ــالردا  ــەن نام ــك دېگ ــان ۋە بېزەكلى ــۈچ بۇرخ ــۆي، ئ ــاق ئ قالم
ــەن.  ــدە ئىك ــەن مەنى ــان دېگ ــەن بۇتخ ــان دېگ ــەن. بۇرخ ئاتايدىك
ئۇيغــۇرالر راھىپالردىــن بولغــان شــاھالرنى بۇرخــان دەپمــۇ  ئاتىغــان 

ــەن. ئىك
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ئۆيى يوقنىڭ ئويى يوق

شــۇ چاغــدا ئۆتۈكەندىكــى ئۇيغــۇرالر مۇســتەقىل ئىكــەن. ئــۇالر 
ئۆتۈكــەن ئۆلگەندىــن كېيىنمــۇ بىــرەر ئەلگــە قــارام بولــۇپ باقمىغــان 
ــڭ  ــى ئابرالنى ــا بويىدىك ــش دەري ــى ۋە ئىرتى ــۇالر ئىل ــەن. ئ ئىك
ئەۋالتلىــرى بىلــەن بىرلىكنــى ســاقالپ كەلگــەن ئىكــەن. ئەممــا ئــۇالر 
ــۇق  ــەن قوي ــۇرالر بىل ــى ئۇيغ ــم بويىدىك ــەنمىگەچكە تارى ــا ئىش بۇتق
ــى  ــاھالر ئۇالرن ــى ش ــەن. تارىمدىك ــوق ئىك ــى ي ــاردى - كەلدىس ب

بۇتســىز، دىنســىز دەپ يامــان كۆرىدىكــەن.

ــا  ــالر ۋە ئۇالرغ ــى راھىپ ــان تاغچ ــۇرۇش قىلغ ــى ئ ــا قارش تاڭغ
ــۇ.  ــاراپ قېچىپت ــىمالغا ق ــالر ش ــاق قالغان ــن س ــكەن مۇرتالردى ئەگەش
ــەردە  ــۇ ي ــى ۋە ش ــەن تاغن ــەن دېگ ــە ئۆتۈك ــۇ قاچقانچ ــۇالر ش ئ

ــۇ.  ــانالپ يۈرۈپت ــى نىش ــايدىغان ئۇيغۇرالرن ياش
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تاڭغــا قــارام بولغــان ئۇيغــۇرالر قورقۇنــچ ئىچىــدە تۇرمۇشــىنى 
ــالر ۋە  ــيانچى راھىپ ــەن ئىس ــپ يۈرگ ــالردا قېچى ــۇ. تاغ داۋام قىپت
مۇرتالردىــن ســاق قالغانــالر شــۇ يەرنــى ۋەتــەن تۇتۇپتــۇ. غــارالردا 
رەســىم ســىزغان، مىــڭ ئــۆي، بېزەكلىــك، توققــۇز ســاراي ۋە توققــۇز 

ــۇ. ــى ياســىغانالر ياشــىنىپ تۈگەپت قازناقالرن

يەنــە قۇمــدەك يىلــالر ئۆتــۈپ بۇتپــەرەس ئۇيغــۇرالر ســاقلىغان 
ــرەپلەر  ــان مەش ــخ، ئوينىغ ــان تارى ــىم، يازغ ــىزغان رەس ــاب، س كىت
خــۇددى ئــۇالر كېچــە ئۇخلىمــاي قازغــان ئۆڭكۈرلــەردەك ئەســلەردىن 
ــارايغا  ــىملىك س ــى رەس ــاي دەپ غارالرن ــى ئۇنۇتمىغ ــۇ. بىزن ئۆچۈپت

ــۇ. ــارالردا ئۇنتۇلۇپت ــۇ غ ــۇ ش ــان ئەجدادالرم ئايالندۇرغ

ــان  ــان قۇرۇغ ــپ قالىدىغ ــەردە ئېچىلى ــدا چۆلل ــدا - مۇن ئان
ــۈپ  ــدەك ئۆت ــا قارىغان ــاۋا - چاتقانلالرغ ــىلەر چ ــەتلەرگە كىش جەس
كېتىدىكــەن. ھېــچ كىــم ئۇالرنــى قۇمغــا كۆمۈلگــەن ئەجــدادالر دەپ 
ــى ۋە  ــەت ئۆلۈمن ــىلەرگە پەق ــەتلەر كىش ــۇ جەس ــەن. ب ئويلىمايدىك
ئۆلتۈرگۈچــى قــۇم بوراننــى ئەســلىتىدىكەن. كىشــىلەرگە قــۇم بــوران 
يەنــە خۇدانــى ۋە ئاخىرەتكە كەتكەن كىشــىلەرنى ئەســلىتىپ تۇرىدىكەن. 
ــۇن  ــان ئالت ــدە ئۇچرايدىغ ــالندۇق ئۆيلىرى ــىلەرگە تاش ــدە كىش بەزى

بۇتالر ئۇالرغا بۇتپەرەس بوۋا، مومىالرنى ئەسلىتىدىكەن. 

ــەم  ــا ي ــەردە قۇمغ ــان كۈنل ــوران چىقق ــق ب ــدا قاتتى تەكلىماكان
ــالر  ــۋەت بۇت ــېپىلالر ۋە ھەي ــالر، س ــەھەرلەردىكى بۇتخانى ــان ش بولغ
بەزىــدە بوراندىــن كېيىــن ئېچىلىــپ قالىدىكــەن. بەزىــدە بــوران چىقىپ 
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قــۇم كۆچكەنــدە قۇمغــا كۆمۈلگــەن شــەھەرلەرنىڭ خارابىســى پۈتۈنلەي 
كۆرۈنــۈپ قالىدىكــەن ۋە كىشــىلەرنى ســەل ســۈر باســىدىكەن. يەنــە 
بەزىــدە كىشــىلەرگە قۇملۇقتــا كۆللــەر، دەرەخلــەر ۋە مەھەللــە 
كۆرۈنىدىكــەن. ئــۇالر بۇنــى ئالــۋۇن كۆرۈنــدى، ئېزىتقۇغــا ئۇچرىدۇق 

ــىدىكەن. دېيىش

دادام ھېكايىســىنى شــۇ يــەردە توختاتتــى. مەھەللىمىزنىــڭ 
ــدى.  ــار ئى ــەر ب ــر ي ــاق دەپ بى ــۇز قازن ــدا توقق ــى تاغ كەينىدىك
مارالبېشــىدا توققــۇز ســاراي دېگــەن بىــر يەرنىــڭ بارلىقىنىمــۇ ئاڭلىغان 
ــەن  ــان دېگ ــۈچ بۇرخ ــدا ئ ــا چىققان ــەن ئارتۇچق ــم. دادام بىل ئىدى
ــم. چــوڭالر  ــان ئىدى ــى ئاڭلىغ ــا ئىكەنلىكىن ــى بۇتخان ــڭ بۇرۇنق يەرنى

ھەيكەلنى نېمىشقا بۇت دەيدىغاندۇ دەيتتىم، بۇنىمۇ بىلىۋالدىم. 

ــە  ــى يەن ــاش كىتابن ــا ت ــۆزلىدى، ئەمم ــى س ــڭ ئۆين دادام مى
ــى. ‐ دادا  ــدەك قىالتت ــۇپ كەتكەن ــدا دادام ئۇنت ســۆزلىمىدى، قارىغان
ســەن مىــڭ ئۆينــى ســۆزلىدىڭ، ئەپالتــون، ئارىســتوتىل ۋە پىفاگــورالر 
يازغــان كىتاپالرنىــڭ ئۇيغۇرچىســىنى يوقــاپ كەتكــەن دېدىــڭ، قــۇم 
ــى،  ــى مەدەنىيەتن ــڭ ئۆيدىك ــۆزلىدىڭ، مى ــەھەرلەرنى س ــقان ش باس
بېزەكلىكتــە قالغــان ســەنئەتنى ســۆزلىدىڭ. ئەممــا تــاش كىتابقــا نېمــە 
ــەدە قالغــان؟ دەپ ســورىدىم. ــان بولســا ن ــان؟ تاشــلىنىپ قالغ بولغ
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دادام ئۈنچىقمــاي ئولتــۇرۇپ كەتتــى. ئۇنىڭدىــن كۈن چىقىشــتىكى 
تاڭ دۆلىتىنى سورىشىم بىلەن ئېغىز ئاچتى:

ــى.  ــاي دۆلىت ــەن خىت ــى دېگ ــاڭ دۆلىت ــتىكى ت ــۈن چىقىش ‐ ك
بۈگۈنكــى جۇڭگــو، چىنــا دېگــەن شــۇ. تــاڭ دۆلىتــى 751 - يىلــى 
ــقىلى  ــەن ئۇرۇش ــە بىل ــدان قۇتەيب ــەرەب قۇمان ــەن ئ ــن كەلگ غەربتى
ــۇنىنىڭ  ــاڭ قوش ــى ت ــۇ بۇالڭچ ــز ش ــەن. يۇرتىمى ــۇن ئەۋەتك قوش
ــاڭ  ــتا ت ــق ئۇرۇش ــۇ قېتىملى ــدادالر ش ــەن. ئەج ــدا يەنچىلگ تاپىنى
قوشــۇنلىرىغان مەغلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، ئاندىــن ئويغانغــان. تــاش 

ــەن. ــا يەتك ــڭ يادىغ ــدا ئۇالرنى ــۇ چاغ ــالر ش كىتاب

‐ بــاالم، ئۇيغــۇردا ئۆيــى يوقنىــڭ ئويــى يــوق دەيــدۇ. بــۇ 
يەردىكــى ئۆينــى ئــەل، ۋەتــەن دەپ چۈشەنســەڭ بولىــدۇ. ئورتــاق 
ــل  ــپ ئەقى ــوي، كوللىكتى ــاق ئ ــە ئورت ــان مىللەتت ــى بولمىغ ئۆي
ــەر  ــاق قەدەرىيەتل ــدۇ. ئورت ــەت يوقاي ــاق مەنپەئ ــدۇ. ئورت بولماي
بولمايــدۇ. ئورتــاق ئەجــداد چۈشەنچىســى يوقــاپ كېتىــدۇ. كىشــىلەر 
ئۆزىنىــڭ ئاتــا - ئانىســىنىال ئەجــداد ســانايدۇ. ئۆزىنىــڭ تۇغقانلىرىنىال 
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ــا،  ــان باقس ــالر ج ــەن ئىنس ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ــداش دەپ بىلى قېرىن
بالىلىــق بولســىال بولىدىغــان جاندارالرغــا، ئۆزىنىڭ ئۇۋىســىدىن باشــقا 
ــدۇ.  ــپ كېتى ــا ئايلىنى ــان قۇرۇتالرغ ــە ئۈچــۈن قايغۇرمايدىغ ــچ نېم ھې
ســەن مەڭگــۈ تاشــالنى يەنــى تــاش كىتابالرنــى دائىــم سورايســەنغۇ؟ 
ــان.  ــالرغا يازغ ــىيەتنى تاش ــە ۋە ۋەس ــى، تەجرىبى ــالر تارىخن ئەجدات

ــۇپ  ــۈك بول ــخ مەڭگۈل ــۇالر تارى ئ 
قالســۇن، ۋەتــەن مەڭگــۈ بــار 
بولســۇن، ئەۋالدىمغــا يار بولســۇن، 
بىزنــى ئۇنۇتمىســۇن دەپ شــۇ 
ــات  ــاش دەپ ئ ــۈ ت ــالغا مەڭگ تاش
قويغــان. ئەپســۇس، ئەجدادلىرىمىــز 
ــا ئىشــەنگەندىن كېيىىن  بــۇددا دىنىغ
مەڭگــۈ تاشــالر ئۇنتۇلغــان. مەڭگــۈ 

ــىال  ــەرەس بولس ــۇرالر بۇتپ ــان. ئۇيغ ــالر ئۇنتۇلغ ــالردىكى ئەجدات تاش
ــتۈن  ــى ئۈس ــان، دىندارلىقن ــلىقنى ئۇنۇتق ــپ قانداش ــداش بىلى قېرىن
ــپ  ــۇغ بىلى ــى ئۇل ــە نومن ــان. ھىندىچ ــى ئۇنۇتق ــپ ئۇيغۇرلۇقن بىلى
ــق  ــدا بارلى ــان. نوم ــى يوقاتق ــاش كىتابالرن ــە ت ــالپ ئۇيغۇرچ يادى
بۇتپەرەســلەر قېرىنداش دېســە، تارىختىكــى دۈشــمەنلىكنى، تاجاۋۇزچىنى 
ــۇردا  ــا ئۇيغ ــە بولغاچق ــن ھىندىچ ــە، دى ــوم ھىندىچ ــان. ن ئۇنۇتق
ئۆزىنىــڭ ئانــا تىلىغــا، ئانــا مىللىتىگــە بولغــان مۇھەببــەت سوســالپ 
كەتكــەن. نــوم ھىندىچــە بولغاچقــا بىــز ئــوي - پىكىرنىــڭ تىزگىنىنى 
ھىندىالرنىــڭ قولىغــا تۇتقــۇزۇپ قويغــان، ئــۇالر پىكرىمىزنــى نەگــە 
ــان  ــاد قىلىدىغ ــن دەپ ئېتىق ــى دى ــە پىكىرن ــۇ ھىندىچ ــا بىزم باشلىس
ــدە  ــۇددا ئىلمى ــڭ ب ــر ئۇيغۇرنى ــزدە بى ــان. چۈنكــى بى ــۇپ قالغ بول
ئالىملىقــى ھىندىچــە بىلىشــى، ھىندىچــە كىتابالرنــى ئوقۇشــى، تەبلىــغ 
ــڭ  ــەن. ھىندىالرنى ــەن ئۆلچەنگ ــى بىل ــتازلىق قىلىش ــى ۋە ئۇس قىلىش
كىتابىنــى ئوقــۇپ، ھىندىالردىــن ئۆگەنگــەن نــوم، ھىندىــالر ئۆزىگــە 
تەدبىقلىغــان دىنغــا ئەگەشــكەن ئۇســتازالر قانداقمــۇ ئۇيغۇرغــا يــول 
كۆرسەتســۇن؟ يامغۇرلــۇق ھىندىســتان ئۈچــۈن ياســالغان ئۆينــى قــۇم 
ــدۇ؟  ــى بوالم ــەڭ ئولتۇرغىل ــۈرۈپ كەلس ــا كۆچ ــق تەكلىماكانغ بورانلى
بىــر بورانــدا بۇزۇلــۇپ تــۆت تۈۋرىكــى قالســا قانــداق تۇرىســەن؟ 
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ــۇ،  ــەن كەلگــەن كىتابم ــوم بىل ــۇ ھىندىچــە، ن ــە كەلگــەن نومم بىزگ
ــەن  ــوي بىل ــە ئ ــە. ھىندىچ ــۇ ھىندىچ ــۇ، ئويم ــۇ، پىكىرم تەدبىرم
ئۇيغۇرغــا ئــۆي ســالغىلى بولمايــدۇ. چۈنكــى ھەممــە مىللەتنىــڭ ئۆيى 

ئۆزىگە سۆيۈمۈك، ئۆزىنىڭ ئويىغا اليىق بولىدۇ. 

ــەپ  ــر - بىرل ــن بى ــۇرالر تاڭدى ــەن ئۇيغ ــە بۆلۈنگ 52 دۆلەتك
ــا  ــا، ئارمىنىغ ــڭ ئويىغ ــاق ئۆينى ــر ئورت ــن، بى ــن كېيى يېڭىلگەندى
چۈشــكەن. شــۇندىن كېيىــن ئــۇالر ۋەتەنســىز ھــەر يــەردە خارلىنىــپ، 
ئەلســىز ياتالرغــا ياللىنىــپ ئەقىلنىــڭ، بىلىمنىــڭ، بىرلىكنىــڭ، 
دۆلەتنىــڭ موھىملىقىنــى تونــۇپ يەتكــەن. ئۇالرنىــڭ شــىمالغا كۆچكەن 
ــەن  ــۇرالر بىل ــى ئۇيغ ــى، ئۆتۈكەندىك ــى بويىدىك ــى ئىل ــر بۆلىك بى
ــر  ــۈك بى ــن كۈچل ــن كېيى ــە يىلدى ــر قانچ ــدە بى ــكەن. ھەم بىرلەش
دۆلــەت قــۇرۇپ چىققــان. ئــۇ دۆلەتنىــڭ ئىســمى ئورخــۇن ئۇيغــۇر 
ــەت تــاڭ دۆلىتىنــى، تىبەتنــى ئۇرۇشــتا  دۆلىتــى دېيىلىــدۇ، بــۇ دۆل
قانچــە قېتىمــالپ مەغلــۇپ قىلىــپ ئاســىيادىكى ئــەڭ چــوڭ ئىمپېرىيەگە 
ئايالنغــان. دۇنيــا تارىخىــدا بــۇ ئۇيغــۇر ئىمپېرىيەســى دەپ ئاتىلىــدۇ. 
ــداش  ــپ قوغ ــۇن چىقىرى ــز قوش ــدا بى ــقا پاتقان ــى ئۇرۇش ــاڭ ئىچك ت

ــى. ــى توختاتت ــان، دەپ گېپىن ــى ئالغ ھەقق

ــدى، بۈگــۈن مۇشــۇ يەرگىچــە بولســۇن، تــاش  -ئەمــدى بول
كىتــاب ئەتىگــە قالــدى، ئۇخاليلــى، دېــدى دادام. ئۇنىــڭ ســۆزىدىن 
يانمايدىغانلىقــى ئېنىــق ئىــدى، شــۇڭا ھەممەيلــەن ئامالســىز يوتقانالرغا 

تۈگۈلــدۇق.
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بىز قىلىچقا ئىشىنىمىز

تاغچــى راھىپالرغــا ئەگەشــكەن ئۇيغــۇرالر ئۆتۈكەنگــە چېكىنىپتۇ. 
ــۇ. ئۆتۈكــەن  ــى بويالپت ــى ئۆتۈكەننىــڭ ئىزىن ئــۇالر مۇقاننىــڭ ئوغل
ئۇيغــۇر ئېلىنــى تــۆت پارچــە قىلغــان مۇقــان خاننىــڭ ھېلىقــى بــەش 
ــان  ــەن ماڭغ ــۇرالر ئۆتۈك ــاپىر ئۇيغ ــەن. مۇس ــرى ئىك ــڭ بى ئوغلىنى

يــول بىلــەن شــىمالغا قــاراپ يۈرۈپتــۇ.

ــى  ــپ بۈگۈنك ــۇپ چېكىنى ــۇرۇپ، ئۇرۇش ــى ئ ــۇالر قوغلىغانن ئ
قومــۇل ئاتالغــان ئۇيغۇرغولدىــن يوشــۇرۇن ئۆتۈپتــۇ. يولغــا چىقىــپ 
ئالتــە ئــاي بولغانــدا ئۆتۈكــەن خاننىــڭ نامــى بىلــەن ئاتالغــان يەردە 
ــڭ  ــى ئۇيغۇرالرنى ــۇ. ئۇالرن ــا يېتىپت ــڭ يېنىغ ــايدىغان ئۇيغۇرالرنى ياش

ياغالقــار قەبىلىســى باغرىغــا ئاپتــۇ.

ــالق ۋە  ــەر، ياي ــا ي ــەر ئۇالرغ ــى بەگل ــت ئوردۇبالىقتىك پايتەخ
ئــوزۇق - تۈلــۈك بېرىپتــۇ. خەلــق ئۇالرنــى مەشــرەپلەرگە تەكلىــپ 
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ئۆتۈكەنلىــك  قىپتــۇ. 
ئەمچىلــەر كېســەللەرنى 
باخشــىالر  داۋاالپتــۇ. 
مەكتەپكــە  بالىالرنــى 
ــك  ــالپتۇ. ئۆتۈكەنلى باش
تېۋىپنــى  ئۇيغــۇرالر 
ئەمچــى، ئوقۇتقۇچىنــى 
دەيدىكــەن.  باخشــى 
ــۇرالر  ــك ئۇيغ ئۆتۈكەنلى

گــۆش، ســۈت ۋە ئارپــا يەيدىكــەن. تەڭرىتاغدىــن كەلگــەن ئۇيغــۇرالر 
ــەۋزە ۋە  ــۇرۇپ، س ــۈزۈم. ت ــدە، .ئ ــاۋۇز، بى ــۇن، ت ــداي، قوغ بۇغ
ــۇ.   ــپ قويۇپت ــا ئۆگىتى ــك ئۇيغۇرالرغ ــنى ئۆتۈكەنلى ــۇر تېرىش چامغ

ــۈپ  ــدە كۆن ــۇرالر ئۆتۈكەن ــەن ئۇيغ ــن كەلگ ــم بويلىرىدى تارى
ــول  ــى م ــۇپ تۇرمۇش ــە بول ــۇغا ئىگ ــەر، س ــۇ. ي ــىپ قاپت ئۇرۇنلىش
ــە  ــقان يەرلەرگ ــۆزى جايالش ــۈن ئ ــى ئۈچ ــەرەس بولغىن ــۇ. بۇتپ بوپت
بۇتخانــا ســاپتۇ. راھىپالرمــۇ كۆپچىلىكنــى ئىبادەتكــە باشــالپتۇ. بەزى 
ــۇ.  ــكە كۆندۈرۈپت ــا ئىشىنىش ــۇ بۇتق ــك ئۇيغۇرالرنىم ــالر يەرلى راھىپ

ــۇ. ــاق چىقىپت ــەي چات ــۇزاق ئۆتم ــا ئ ئەمم

بۇتپــەرەس ئۇيغــۇرالر گــۆش يېمەيدىكــەن، بۇتقا ئىشــەنمەيدىغان 
ئۇيغۇرالرنىــڭ قــوي ئۆلتۈرۈشــىنى، ئــوۋ قىلىشــىنى، چېلىشــىپ، بەيگە 
ئۇســۇل  قىلىــپ 
ئويناشــلىرىنى توغــرا 
ــۇالر  ــەن. ئ كۆرمەيدىك
ــوق  ــدا ي ــى نوم بۇن
بۇتســىزنىڭ  ئىــش، 
بۇتقــا  ئىشــى، 
دەپ  ھۆرمەتســىزلىك 
ئالىدىكــەن.  يامــان 
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ئــۇالر قــان تۆكمەيمىــز دەپ تۇيۇقســىز باســتۇرۇپ كەلگــەن 
بۇالڭچىالرغــا قارشــى قىلىــچ كۆتۈرمەيدىكــەن. ئۆتۈكەنلىــك ئۇيغــۇرالر 

تارىملىق ئۇيغۇرالردىن ھەيران ئىكەن. 

ــەرەس  ــەن تارىمدىــن كەلگــەن بۇتپ ئۆتۈكەنلىــك ئۇيغــۇرالر بىل
ــەر  ــەن. ئۆتۈكەنلىكل ــرە قاينايدىك ــم مۇنازى ــىدا دائى ــۇرالر ئارىس ئۇيغ
بــۇددا دىنــى ئۇيغۇرالرغــا ئۇتــۇق كەلتۈرمەيــدۇ، ئۇيغۇرالرغــا قــۇت 
ــپ  ــوق قىلى ــن ي ــەر يۈزىدى ــى ي ــەن ئەلن ــۇر دېگ ــدۇ، ئۇيغ بەرمەي
ــۈرگۈنلەردىن  ــىز س ــەرگەردان، ۋەتەنس ــەرەس، س ــەت بۇتپ ــى پەق بىزن
ــا  ــىلەر بۇتق ــا: س ــۇالر تارىملىقالرغ ــەن. ئ ــدۇ، دەيدىك ــپ قويى قىلى
ھۆرمــەت قىلغــان، ھــەر مەھەللىگــە بۇتخانــا ســالغان، ھــەر ئۆيدىــن 
ــن  ــقا يۇرتۇڭالردى ــۇرۇپ نېمىش ــان ت ــوم يادىالتق ــى ن ــن بالىن بىردى
ــۇڭالر  ــان بۇت ــاش ئۇرغ ــان، ب ــەت قىلغ ــىلەر ھۆرم ــڭالر؟ س قوغالندى
ــىلەر،  ــىناق دەيس ــى س ــىلەر بۇن ــدى؟ س ــىلەرنى قوغدىمى ــقا س نېمىش
ــەت  ــىنايدىكەن. پەق ــە س ــىلەرنى قاچانغىچ ــۇڭالر س ــا بۇت ئۇنداقت
ســىلەرنىال ئاياقالشــماس ســۈرگۈن، سەرســانلىق ۋە ۋەيرانچىلىــق بىلەن 
ســىنامدكەن؟ نېمىشــقا خۇدايىــڭالر ســىلەردەك بۇتپــەرەس ھىندىالرنــى، 
ــىنايدىكەن؟  ــىلەرنىال س ــەت س ــىنىماي پەق ــى س ــى، موڭغۇلن خىتاين
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ــاي  ــان خىت ــالپ چىقارغ ــىلەرنى قوغ ــا س ــل بولس ــۇڭالر ئادى بۇت
بۇتپەرەســلەرنى ســىنىماي دائىــم ســىلەرنىال مۇســىبەت بىلەن ســىنايدۇ؟ 
ــۈن  ــاد ئۈچ ــۇردۇڭالر، ئېتىق ــتەھكەم ت ــۇنچە مۇس ــا ش ــىلەر ئېتىقادت س
ــدا  ــى پى ــال - دۇنيان ــاتنى م ــۆي - بىس ــدۈڭالر، ئ ــا كۆي ئوتت
ــەھىرىڭالر  ــى ش ــەن ئىكك ــەن دېگ ــەن كۆس ــەن بىل ــڭالر، خوت قىلدى
دۇنيانىــڭ بــۇددا دىنــى مەركىزىگــە ئايالنــدى. راھىپلىرىــڭالر پۇقرادىن 
ــپ  ــەرەس قىلى ــى بۇتپ ــى ئۇيغۇرن ــۈن تارىمدىك ــەدەر پۈت ــاھقا ق ش
بولــدى. ســىلەر شــۇنچە قەتئــى ئېتىقــاد قىلغــان بــۇ دىــن ســىلەرنى 
ــەت  ــازاپ ئوقۇب ــەن، ئ ــىبەت بىل ــەن، مۇس ــەت بىل ــم مەغلۇبىي دائى
ــڭ  ــۇددا دىنىنى ــەردى؟ ب ــپ ب ــە قىلى ــەك نېم ــتىن بۆل ــەن سىناش بىل
مەركىــزى بولغــان خوتــەن ۋە كۈســەننى خىتايدىــن ســاقالپ قااللمىغــان 
خۇدايىــڭالر بىــزدەك بۇتســىزالر ماكانــى بولغــان ئۆتۈكەننــى قوغــداپ 
بېرەرمــۇ؟ ســىلەرنى مەغلــۇپ قىلغــان شــۇ دىنىڭالرغــا بىزنــى دەۋەت 
ــڭالر  ــان خۇدايى ــداپ قالمىغ قىالمســىلەر؟ ســىلەردەك بۇتپەرەســنى قوغ
بىــزدەك نەچچــە يــۈز يىلدىــن بېــرى بىرمــۇ بۇتخانــا بولمىغــان بــۇ 
ئەلنــى قوغــداپ بېرەرمــۇ؟ بىــز بۇتســىز نەچچــە يــۈز يىلدىــن بۇيــان 
قــۇل بولمىغــان تۇرســاق، قانداقمــۇ ئىنســاننى بۇتقــا قــۇل قىلىدىغان، 
ســىلەرنى خىتايغــا قــۇل قىلىــپ بەرگــەن دىنغــا ئىشــىنىمىز؟ دەيدىكەن. 
تارىملىقــالر مەغلۇبىيەتنــى ســىناق، نامراتلىقنــى ســاۋاپ، كــۈن چىققاننى 
بۇتنىــڭ رەھمىتــى، يامغــۇر ياغقاننــى خۇدانىــڭ شــاپائىتى دەپ رىۋايەت 

سۆزلەيدىكەن.
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مۇنازىــرەدە ئۆتۈكەنلىــك ئۇيغۇرالردىــن ســوئالالر تۈگىمەيدىكەن، 
ــق  ــا تارىملى ــەن. ئەمم ــپ تۇرىدىك ــوئالالر چىقى ــى س ــى - يېڭ يېڭ
بۇتپــەرەس ئۇيغــۇرالردا جاۋابــالر ئوخشــاش بولــۇپ نومــدا ئېيتىلغــان 
ســەۋىر، چىــدام، ســىناق، ســاۋاپ دېگەنلــەر تەكــرار ســۆزلنىدىكەن. 
جاۋابالرنىــڭ ئــەڭ چوڭقۇرىمــۇ بــۇ دۇنيادىكــى ئازاپنىــڭ ئــۇ دۇنيــادا 
ــۇر  ــەن. ئۇيغ ــىغا بارمايدىك ــن نېرىس ــدۇ دېگەنلەردى ــى بولى مۇكاپات
بۇتپەرەســلەر دائىــم ســوئالالرنىڭ ئۆزىگــە ئۇيغۇرچــە جــاۋاب بېرەلمەي 
ــەرەس  ــق بۇتپ ــەن. تارىملى ــل قىلىدىك ــرى دەلى ــدى رىۋايەتلى ھىن
ئۇيغــۇرالر يــادا بىلىدىغــان نۇرغــۇن ھېكايىلــەر بــار ئىكــەن. ئــۇالر 
ــۈن  ــىنى بۈگ ــڭ ھېكايىس ــان دېھقاننى ــاۋاپ تاپق ــپ س ــەۋىر قىلى س
سۆزلىســە، يــاش ۋاقتىــدا جاپــا تارتىــپ قېرىغانــدا دۆلــەت كۆرگــەن 

باغۋەننىڭ ھېكايىسىنى ئەتىسى باشاليدىكەن. 

ئۆتۈكەنلىــك باخشــىالر بالىالرغــا ئۇيغــۇر يېزىقىنــى ئۆگىتىدىكەن. 
كىتــاب ئوقۇتىدىكــەن. يۇلتۇزالرنــى ســانىتىپ يەرگــە ســىزغۇزىدىكەن. 
ئۇالرغــا تاختىالرغــا خــەت يازغۇزىدىكــەن. ئەممــا تارىملىــق ئۇيغــۇرالر 
ــاۋاپ  ــنى س ــنى ۋە يادىالش ــى ئوقۇش ــى نومالرن ــە يېزىقتىك ھىندىچ
ــەر  ــە ئەگ ــەن. ئۇالرچ ــان كۆرىدىك ــنى يام ــەت يېزىش ــەن. خ بىلىدىك
بالىــالر خەت يېزىشــنى ئۆگەنســە ئــۆزى بىلگەننــى يازىدىكــەن. نومنىڭ 
يېزىقىــدا ئىنســاننىڭ گەپلىــرى يېزىلســا بولمايدىكەن. بالىــالر يازماقچى 
ــەن.  ــاۋاپ بولىدىك ــە س ــى كۆچۈرس ــۇددا نوملىرىن ــۇم ب ــا چوق بولس
ــى  ــۆزى خالىغانن ــا ئ ــەت يازس ــا، خ ــاب ئوقۇس ــالر كىت ــەر بالى ئەگ
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ــەن.  ــۇپ قالىدىك ــۆزلەيدىغان بول ــى س ــۆزى ئويلىغانن ــان، ئ يازىدىغ
ئۇالرچــە ئادەمنىــڭ ئاغــزى بــۇددا نومىنــى سۆزلەشــكە، قەلبــى بــۇددا 
نوملىرىنــى يادىالشــقا، كــۆزى بــۇددا نوملىرىنــى كۆرۈشــكە، قۇالقــالر 
ــالر  ــەر ئوقۇغۇچى ــەن. ئەگ ــان ئىك ــقا يارىتىلغ ــى ئاڭالش ــۇددا نومىن ب
بۇنــداق قىلمىســا قايتــا تىرىلگەنــدە كۆزســىز، قۇالقســىز، يۈرەكســىز، 
ئېغىزســىز قوپارمىــش. چۈنكــى بۇتســاتىۋا ھەممــە ئەزالردىــن ئايرىــم 

- ئايرىــم ھىســاب ئاالرمىــش.

ــەرەس  ــن كەلگــەن بۇتپ ــەن تارىمدى ــۇرالر بىل ــك ئۇيغ ئۆتۈكەنلى
ئۇيغۇرالرنىــڭ  پەرقــى بارغانچــە چوڭالپتــۇ. ئۆتۈكەنلىكلــەر دۈشــمەنگە 
ــۇ.  ــالر بــۇت ياســاپ ئولتۇرۇۋاپت ــدا تارىملىق ــدەك قازغان قارشــى خەن
تارىملىقالرنىــڭ كۆپــى ساۋاتســىز بولغاچقــا ئورخــۇن يېزىقىنــى بىلمــەي 
خاننىــڭ يارلىقىنــى ئوقۇمــاي خىالپلىــق قىپتــۇ. جــازا بېرىلســە، بىــز 
خۇدايىمىزدىــن باشــقا بىرىنىــڭ جازاســىنى ئۆتىمەيمىــز دەپ تۆلىمەپتــۇ. 
ــا  ــڭ قانۇنىغ ــۇن خودانى ــداق قان ــەر قان ــەن ھ ــان تۈزگ ــۇالر ئىنس ئ
زىــت دەپ خاننىــڭ تــۆرۈ دېگــەن قانۇنىغــا بويســۇنماپتۇ. ئــۇالر ھــەر 
ــدا  ــەس، نوم ــى ئەم ــۇن بويرىغانن ــەن قان ــان تۈزگ ــز ئىنس ــم بى دائى

دېگەننــى قىلىمىــز دەپ جاھىللىــق قىپتــۇ. 

يــاز ئۆتــۈپ كــەچ كــۈز يېتىــپ كەپتــۇ. ئۆتۈكەندىكــى ئۇيغۇرالر 
ــق تەرەپلەرگــە كۆچمەكچــى  ــان، كۈنگــەي ئىللى ــازراق ياغىدىغ ــار ئ ق
بوپتــۇ. ئۆتۈكەنلىــك بارلىــق ئۇيغــۇرالر ســەپەر تەييارلىقىنــى بىرلىكتــە 
ــى  ــرى ئاتالرن ــە بى ــاپ، يەن ــا ياس ــرى قانق ــۇ. بى ــپ پۈتتۈرۈپت قىلى
قانقاالرغــا قوشــۇپتۇ. ئــۇالر ھارۋىغــا قاتمىغــان ئاتالرنــى ئۇيۇرالرغــا 
ــر -  ــى بى ــۇ. ھارۋىالرن ــئۇل قىپت ــالرنى مەس ــدەس ياش ــپ چەب ئايرى
بىرىنىــڭ قۇيرۇقىغــا چېتىــپ يــۇرت، مەھەللــە بويىچــە كارۋان بولۇپتۇ.  
ــۇالر  ــىز دەپ ئ ــى دىنس ــا  ئۆتۈكەنلىكلەرن ــۇرالر بولس ــق ئۇيغ تارىملى
بىلــەن بىرلىشــىپ ھــارۋا ياســىماپتۇ. ئــۇالر يــا ئــۆز ئــارا بىرلىشــىپ 
كارۋان بولماپتــۇ. كارۋان بولمىغاچقــا ئۇالرنىــڭ كارۋان باشــلىرىمۇ يوق 
ئىكــەن. ئارىــدا ھىــچ كىــم ھىــچ كىمگــە بــاش بولمىغاچقــا كىشــىلەر 
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ــا  ــۇ. ي ــپ توپلىماپت ــۇر قىلى ــى ئۇي ــا ئاتالرن ــۇ. ي ــە كېلەلمەپت يەرگ
قويالرنــى بىــر پــادا قىلىــپ بىرىگــە تاپشــۇرالماپتۇ. ئــۇالر قۇمــدەك 
چېچىلىــپ يــا ئــۆزى بىــر كارۋان بولــۇپ ئۇيۇشــماپتۇ، ياكــى باشــقا 

كارۋانغا قوشۇلماپتۇ.

شــۇ چاغــدا ئورخــۇن ئېلىــدە بىلگــە 
قاغــان خــان ئىكــەن. تارىملىقالرنىــڭ 
ئىشــى خانغــا مەلــۇم بوپتــۇ. خــان ســەپەر 
ــۈن  ــپ پۈت ــەي كېچىكى ــى پۈتم تەييارلىق
ــۇ  ــەن ب ــەپىرىنى كېچىكتۈرگ ــڭ س ئۇيغۇرنى

ــۇ. ــارازى بوپت ــا ن ــق ئۇيغۇرالرغ تارىملى

ــەن  ــپ يۈرگ ــەي چېچىلى ــە كېلەلم ــر يەرگ ــان بى ــە قاغ بىلگ
تارىملىــق ئۇيغۇرالرنــى يىغىــپ: بىــز تارىملىــق ئۇيغــۇر ۋە 
ئۆتۈكەنلىــك ئۇيغۇردىــن تۇغۇلغــان كىشــىلەر. بىــز ئۇيغــۇر ئاتلىــق 
ــڭ  ــۆك تەڭرىنى ــز ك ــرى، بى ــاخلىرى، ياپراقلى ــڭ ش ــر دەرەخنى بى
قوڭــۇر يەردىكــى ئەركىلىــرى بىــز. بىــز ئەركىنلىــك ئۈچــۈن كۆكتىــن 
تامغــان، يەردىــن ئۈنگــەن مىللــەت. بىــز ۋەتــەن، تەڭلىــك، ئادالــەت 
ــۇر  ــقان ئۇيغ ــز ئۇيۇش ــەت. بى ــايدىغان مىلل ۋە ســۆيگۈ ئۈچــۈن ياش
بولغــاچ ســىلەرگە ئىشــىنىمىز، ئەممــا ســىلەرنى خىتايغــا قــۇل قىلغــان 
بۇتقــا ئىشــەنمەيمىز. بىــز باشــتىكى ئەقىــل ۋە قولىمىزدىكــى قىلىچقــا 
ئىشــىنىمىز. ئۇيغــۇر ھــەر قانــداق قۇللۇققا قارشــى، شــۇڭا بىــز بۇتقا 
ــز.  ــا گــول بولمايمى ــداق قۇللۇقق ــز ھەمــدە ھــەر قان قــۇل بولمايمى
ــان  ــقا ئويۇلغ ــڭ تاش ــۇنمايمىز، بىزنى ــا بويس ــە نومغ ــز ھىندىچ بى
ئۇيغۇرچــە قانۇنىمىــز بــار. بىزنىــڭ بايلىقىمىزنــى، بەختىمىزنــى بــۇت 
ــز.  ــا قىلىمى ــەن بەرپ ــز بىل ــاڭالي تەرىمى ــى م ــز ئۇن ــدۇ. بى ياراتماي
ــىلەرنى  ــاقاليدۇ. س ــچ س ــاقلىمايدۇ، قىلى ــۇت س ــن ب ــى ياۋدى بىزن
ــدۇ.  ــداپ بەرمەي ــى قوغ ــۇت ئېلىمىزن ــان ب ــن قوغدىيالمىغ خىتايدى
بىــز قۇتلــۇق ئەلنــى، ئەزىــز مىللەتنــى باشــتىكى ئەقىــل، قولدىكــى 
ــن  ــىلەر تارىمدى ــەن، س ــز. بىلىم ــز قوغدايمى ــەن ئۆزىمى ــچ بىل قىلى
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بــۇت ئېلىــپ كەلگــەن. ھەممىــڭالر بــۇ 
ــن  ــا بىردى ــەپەرگە يېنىڭالرغ ــۇ س قېتىمم
بــۇت ئالماقچــى. مــەن ســىلەرنى 
بۇتنــى قوينۇڭالرغــا تىقىــپ يانغــا 
قىلىــچ ئېلىشــقا بۇيرۇيمــەن. كىــم 
ــە  ــاالي دەپ بىزگ ــات ق ــەپەردە ھاي س
ــى  ــدۇ. ئۆزىن ــۇر بولى ــا ئۇيغ ئۇيۇشس
ئۇيغــۇردەپ كارۋانغــا ئەگەشــكەن ئــادەم 
يېنىغــا بــۇت ئەمــەس قىلىــچ ئالســۇن، 
بــۇت ھــەر كىمنىــڭ قوينىــدا قالســۇن. 
ــۇت  ــا ب ــچ ئورنىغ ــا قىلى ــم يېنىغ كى
ئاسســا ئــۇالر ســەپەرگە چىقمــاي مۇشــۇ 

يــەردە قالســۇن! دەپتــۇ ۋە قانــداق ئۇچقانــدەك كەلگــەن بولســا ئاتنى 
ــۇ.  ــپ بوپت ــۇرۇپ غايى ــۇنداق چاپت ش

ــى  ــىپ بۇتالرن ــە قارىش ــر - بىرىگ ــۇرالر بى ــق ئۇيغ تارىملى
تاشــلىيالماپتۇ. ئەممــا ھەممەيلــەن ئامالســىز ئۆتۈكەنلىــك ئۇيغۇرالرغــا 
ــۇ،  ــۇرالر كېتىپت ــق ئۇيغ ــىپتۇ. تارىملى ــا سوڭدىش ــىپ كارۋانغ ئەگىش
ئۆيلــەردە نەچچــە يــۈز يىــل ئەتىۋارلىــق بولــۇپ كەلگــەن قەدىنــاس 

ــۇ. ــۇز قاپت ــلىنىپ يالغ ــالر تاش بۇت



104

دانىشمەن ئەندىر

تەڭرىتاغدىــن كەلگــەن تاغچــى 
ــەن  ــر دېگ ــدە ئەندى ــڭ ئىچى راھىپالرنى
ــەن.  ــار ئىك ــى ب ــمەن كىش ــر دانىش بى
ئۇنىــڭ ئەســلى يۇرتــى خوتــەن ئىكەن. 
ئــۇ يــاش چاغلىرىــدا  تــاڭ ئوردۇســىغا 
نومدىــن دەرس ئۆتكىلــى بارغــان ئىكەن. 
شــۇ چاغــالردا ئــۇ ئۆتۈكەندىكــى بۇتقــا 
ــڭ ئورخــۇن  ئىشــەنمەيدىغان ئۇيغۇرالرنى
ــەن  ــى كۆرگ ــى بارلىقىن ــر يېزىق دەپ بى
ئىكــەن. ئوردىــدا ئەندىــر ئۆتۈكەنلىــك 
ــقان  ــەن دوستالش ــەر بىل ــۇر ئەلچىل ئۇيغ
ــە  ــن ئۇيغۇرچ ــدە ئۇالردى ــەن ھەم ئىك
ــۇرالر  ــەرەس ئۇيغ ــالردا بۇتپ ــۇ چاغ ــەن. ئ ــەن ئىك ــق ئۆگەنگ يېزى
ــلەتكەن  ــى ئىش ــدى يېزىقىن ــى ھىن ــان قەدىمك ــتى دەپ ئاتالغ قارۇش

ــەن.  ئىك

دانىشــمەن ئەندىــر ئۆتۈكەنگــە كەلگەندىــن كېيىــن قەبىلــە بىلەن 
ــۇ.  ــان توقۇنۇشــالرنى ھــەل قىپت ــە ئارىســىدا كــۆپ ئۇچرايدىغ قەبىل
ــۇ.  ــەت تېپىپت ــانال ھۆرم ــىتىپ ئاس ــر كۆرس ــارە - تەدبى ــا چ خانالرغ
ئــۇزاق ئۆتمــەي ئــۇ ئوردىغــا خــاس ھاجىــپ بوپتــۇ. ئەممــا خىتايغــا 
ــى  ــكە ۋىجدان ــم يۈرۈش ــۇپ جى ــى ئۇنت ــان خوتەنلىكن ــۇل بولغ ق
چىدىماپتــۇ. خىتاينىــڭ قولىــدا قالغــان ئۇيغۇرالرنــى قۇتقۇزۇشــقا چــارە 

ئىزدەپتــۇ. 
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ــى  ــەر ۋە ئاۋامن ــالر، بەگل ــۇر خان ــى ئۇيغ ــر ئۆتۈكەندىك ئەندى
قوزغــاش ئۈچــۈن ئىزدىنىپتــۇ. بەگلەرگــە تەڭرىتــاغ باغرىــدا قۇرۇلغــان 
شــەھەر دۆلەتلەرنىــڭ بىرلىــك بولمــاي قانــداق چۇۋۇلغانلىقىنــى ئېيتىپ 
بېرىپتــۇ. خانالرغــا ئۇيغــۇردا ئۆملــۈك بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن مىللەتنىڭ 
ــاي قوشــۇنلىرىغا قانــداق ئــەل بولغانلىقــى ھەققىــدە ســۆزلەپتۇ.  خىت
ئــۇ ئۇيغــۇر ئاۋامغــا ھىدىنالرنىــڭ بــۇت كۆتــۈرۈپ كېلىــپ ئالتــۇن 
ــاي  ــەنگەن خىت ــا ئىش ــۇ. بۇتق ــە قىپت ــى ھېكاي ــۈدۈپ كەتكەنلىكىن ي
ئەســكەرلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنــى ئــاۋۋال بۇتنــى كۆرســىتىپ خــوش قىلىپ 

ئاندىن قىلىچ بىلەن قانداق قىرغانلىقىنى ئاڭلىتىپتۇ.

ــكەرلەر  ــاي ئەس ــر خىت ئەندى
بېســىۋالغان تەڭرىتــاغ بويىغــا 
يوشــۇرۇن بېرىپتــۇ. ئــۇ يەردىكى 
ئۆملەشــتۈرۈپ  ئۇيغۇرالرنــى 
خىتايدىــن قۇتۇلۇشــنى پىــالن 
قىپتــۇ. مىللەتنــى خىتايغــا قارشــى 
قوزغىتىــش ئۈچــۈن ئۇ قەشــقەردە 
ياشــايدىغان توققۇز ســاقالر، ئوغۇز 
ــى  ــالر، ياباقۇالرن ــاقالر، بارىن س

ئىزدەپتــۇ. خوتەنــدە ياشــايدىغان قارلۇقــالر، قارمانالرنــى ئويغىتىپتــۇ. 
ــۇالر،  ــايدىغان ئارغ ــا ياش ــپ ئارتۇچت ــۇرت كېزى ــۇ ي ــۇ يۇرتم ئ
ــايدىغان  ــۇدا ياش ــالر، ئاقس ــايدىغان باغراش ــدا ياش ــالر، كورلى ئىتارچى
ئاقمانــالر، دوالنــالر، ئىلــى مىــڭالق ۋادىســىدا ياشــايدىغان باســمىلالر، 
ــر -  ــى بى ــڭ ئەھۋالىن ــايدىغان چومۇلالرنى ــۇردا ياش ــەر، لوپن چىگىلل
ــەردە  ــۇر، كۆزل ــالردا ن ــا چىراي ــۇ. قارىس ــن كەچۈرۈپت ــەپ كۆزدى بىرل
روھ يــوق. ھەممــە ئامالســىز، ھەممــە يەرنــى چۈشــكۈنلۈك قاپلىغــان. 
ــڭاچ  ــالردا يالى ــالر كوچى ــېتىلىۋاتقان، بالى ــدا س ــۇل بازىرى ــالر ق ئاتى
ــان.  ــلەپ ھارغ ــكەرلەرگە ئىش ــاي ئەس ــالر خىت ــەن، ئايال ــەپ يۈرگ تىل
ئەممــا بۇتخانــا داغــدام ئوچــۇق. ئىبادەتكــە چاقىرغــان قوڭغۇراقــالر 
ــىلىپ  ــا ئېس ــىلەر بۇتالرغ ــان. كىش ــراپ تۇرغ ــالردا ياڭ ــز راۋاق ئېگى
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ــايانى  ــل كاس ــۇ قىزى ــە ش ــالر يەن ــۇر راھىپ ــان. ئۇيغ ــالپ تۇرغ يىغ
كىيىــپ ھىندىچــە ئەپســۇنالرنى ئوقۇتــۇپ يۈرگــەن. ئەندىــر يۇرتىنــى 
ــر  ــدە بى ــر قەبىلى ــچ بى ــۇ ھې ــۇ. ئ ــۆرۈپ ئېچىنىپت ــدا ك ــۇ ھال ب
ــى  ــش، كىمن ــە بېرى ــى كىمگ ــۇڭا ياردەمن ــۇ. ش ــى تاپالماپت يېتەكچىن

ــۇ. ــنى بىلەلمەپت ــە بىرلەشتۈرۈش كىمگ

قۇللۇق كېسىلى

ئەندىــر قۇللۇقتــا ياشــاۋاتقان 
ئۇيغۇرنــى قوزغىتالماپتــۇ. قۇللــۇق 
يامــراپ  كېســەلدەك  يۇقۇملــۇق 
ــۇرى ئۆچكەن  كەتكــەن، ھۆرلۈكنىــڭ ن
ــىز  ــۇ ئۈمىدس ــى بەكم ــى ئۇن ۋەتىن
ــدە  ــۆزى ئۆتۈكەن ــۇ ئ ــۇ. ئ قويۇپت
كۆرگــەن ھــۆر ھايــات بىلــەن تارىــم، 
ئۇيغــۇرالر  ياقىســىدا  يورۇڭقــاش 
ــا  ــى ئويغ ــۇق ئۇن ــاۋاتقان قۇلل ياش

ــاپتۇ.  س

ئەندىــر كۆڭلىــدە ئىككــى يــەردە ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرنــى 
سېلىشــتۇرۇپ قاپتــۇ. ئۆتۈكەندىكــى ئۇيغــۇرالر بىلــەن تەڭرىتاغدىكــى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ پەرقــى پەقــەت بۇتقــا ئىشــىنىش ياكــى ئىشەنمەســلىكتە 
ــىنى  ــڭ قايس ــۈك ۋە قۇللۇقنى ــەرق ھۆرل ــۇ پ ــەن. ب ــەس ئىك ئەم
ــڭ  ــەرق ئۇالرنى ــۇ پ ــەن. ب ــتە ئىك ــىغا كۆنۈش ــتە ۋە قايس سۆيۈش
ــۇردا  ــدا ياشــايدىغان ئۇيغ ــى بىلمەســلىكتە ئىكــەن. تەڭرىتاغ كىملىكىن
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ــوق  ــالر ي ــاش كىتاب ــان ت ــۆزلەپ بېرىدىغ ــى س ــڭ كىملىكىن مىللەتنى
ــە  ــۇن، ئۇيغۇرچ ــە قان ــتۈرىدىغان ئۇيغۇرچ ــى بىرلەش ــەن. ئۇالرن ئىك
يوســۇن، ئەجدادالردىــن قالغــان ئۇيغۇرچــە ۋەســىيەتلەر يــوق ئىكــەن. 
ــان  ــۇر بولىدىغ ــۇپ ئۇيغ ــايالپ ئۇيۇش ــنى س ــر باش ــن بى ئۆزىدى
ئــادەت يــوق ئىكــەن. شــۇڭا ئــۇالر قوشــۇنغا ئايلىنىــپ دۈشــمەننى 
يېڭەلمەيدىكــەن. شــۇ ســەۋەبتىن شــەھەرلەرنى قــۇم باســقاندا، خىتــاي 
ــن،  ــن، ئەقىلدى ــى ئەمەلىيەتتى ــاي، تەدبىرن ــەۋەبنى قىلم ــقاندا، س باس
ئۆزىدىــن ئىزدىمــەي بىــردەم ئىباەتخانىغــا يىغىلىــپ نــوم ئوقۇيدىكەن. 
ــردەم  ــاردەم تىلەيدىكــەن، بى ــپ ي ــا ســەجدە قىلى ــردەم بۇتق ــە بى يەن
خىتايدىــن شــەپقەت، دۈشــمەندىن مەرھەمــەت تىلــەپ بىــر - بىرىگــە 

ــەن.  ــك ئىك ــاپ كېلىگلى ــماي ياش قۇۋالش

تەڭرىتاغــدا ئۇيغۇرنىــڭ ســانى ئۆتۈكەندىكــى ئۇيغۇردىــن قات - 
قــات كــۆپ ئىكــەن. ئەممــا ئــۇالر ئۇيغــۇر ئاتالغــان بىلەن ئۇيۇشــۇپ 
قوشــۇن بواللمىغــاچ دائىــم بــەزى تۇبۇتنىــڭ، بــەزى خىتاينىــڭ، بەزى 
ــوزەك بولىدىكــەن. قەشــقەرگە  ــاز قوشــۇنىغا ب ــن ئ پارىســنىڭ ئۆزىدى
ــەن،  ــودا قىلىدىك ــك س ــەن خوتەنلى ــمەن بىل ــان دۈش ــۇم قىلغ ھۇج
كۈســەننى باســقان تاجاۋۇزچــى قوشــۇنغا تۇرپانلىــق ئــوزۇق يەتكۈزۈپ 
ــەر  ــەس ھ ــى ئەم ــر ۋەتەنن ــەۋە بى ــا ت ــۇالر ئۇيغۇرغ ــەن. ئ بېرىدىك
ــەھىرىنى  ــۆز ش ــەن. ئ ــەن دەپ بىلىدىك ــى ۋەت ــۆز ئۆيىن ــرى ئ بى
ــەن  ــر ۋەت ــاق بى ــۇال ئورت ــەن. شــۇڭا ئ ــەت دەپ قارايدىك ــر دۆل بى
ئۈچــۈن بىرلەشــمەيدىكەن. ئــۇالر ھەممــە ئىنســانالرنى بۇتنىــڭ قۇلــى 
ــر ئەزاســى دەپ تونۇمايدىكــەن.  ــڭ بى ــى ئۇيغۇرنى ــاراپ ئۆزىن دەپ ق
شــۇڭا قازناقتىكــى بۇتنــى چىــڭ ســاقالپ، تۇرمــاي بۇتخانــا قــۇرۇپ 

مىللەتنــى ساقالشــنى، ئەلنــى قوغداشــنى ئويلىمايدىكــەن. 

ــك  ــتەقىللىق، تەڭلى ــك، مۇس ــۇردا ئەركىنلى ــى ئۇيغ ئۆتۈكەندىك
ــەر  ــەن، ھ ــەن چىقىدىك ــايالم بىل ــلىق س ــەن. باش ــەددەس ئىك مۇق
ــن  ــەن. ئۇرۇقالردى ــار ئىك ــى ب ــر يولباشچىس ــايلىغان بى ــڭ س ئۇرۇقنى
ــىدىكەن.  ــقا ئەگىش ــر باش ــايالنغان بى ــە س ــە يەن ــكەن قەبىل بىرلەش
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ــڭ  ــى ئۇيغۇرنى ــا تەڭرىتاغدىك ئەمم
ــوق  ــاش ي ــر ب ــلىرىدە بى بۇتپەرەس
ــادەم  ــە ئ ــۇڭا ھەمم ــەن، ش ئىك
باشباشــتاق ئىكــەن. يۇرتــالردا بىــر 
ئاقســاقال يــوق ئىكــەن. كەنتلــەردە 
بىــر باشــالمچى كــەم ئىكــەن، 
قەبىلــە بــار ئەممــا بەگســىز ئىكەن.

ئۇيغــۇرالر  ئۆتۈكەندىكــى 
ئۇيغــۇرالردەك  تەڭرىتاغدىكــى 
ــەن.  ــى بىلمەيدىك ــە نومالرن ھىندىچ

بالىــالر راھىپالرغــا شــاگىرت بولمايدىكــەن. بۇتالرغــا چوقۇنمايدىكــەن. 
ئۆتۈكەنلىكلــەر بۇتخانــا ســالماي، راھىپالرنــى نــوم ئوقۇتــۇپ دۇئــا 
قىلدۇرمــاي، ئۇالرنــى تەختىراۋانــدا كۆتۈرمــەي تۇرۇپمــۇ يەنــە ئاپــەت 
كۆرمەيدىكــەن. ئۆتۈكەندىكــى ئۇيغــۇرالر ئۇيغۇرچــە تــاش كىتابالرغــا 
ئەگىشــىدىكەن. يىغىلىشــتا ئەجــدادالر تارىخىنــى ســۆزلەيدىكەن. 
ــى  ــى خەتلەرن ــاش كىتابتىك ــۆڭەكلەرگە ت ــاق س ــالر تارغ ــك بالى كىچى
يېزىــپ ئۆگىنىدىكــەن. ئوقۇغۇچىالرغــا باخشــىالر شــامالنىڭ ســىرىنى، 
يۇلتۇزنىــڭ يولىنــى ســۆزلەيدىكەن. ئەمچىلــەر چۆپلەردىــن دورا ياســاپ 
كۆرســىتىدىكەن. مەكتەپتــە ئۇالرغــا چېدىــر ياساشــنى، ئــات مىنىشــنى، 

ــەن.  ــنى ئۆگىتىدىك ــۆپ ئورۇش چ

ئەندىــر بــۇ پىكىرلەرنــى يۇرتداشــالرغا دەپ بەرمەكچــى بوپتــۇ. 
ئەممــا ياقتۇرماســالردىن ئەنســىرەپتۇ. ئــۇ ئىككــى يەردىكــى ئۇيغۇرنىڭ 
ــۇق  ــان قۇلل ــا يۇقق ــق ئۇيغۇرغ ــەن، تارىملى ــەن بىل ــى بىلگ پەرقىن
كېســىلىنى تاپقــان بىلــەن داۋا تاپمــاق بىــر مەســىلە ئىكــەن. ئۇيــان 
ئويــالپ، بۇيــان ئويــالپ تارىــم ۋە تەڭرىتاغــدا ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرنــى 
قۇللۇقتىــن قانــداق قۇتقۇزۇشــنى بىلمەپتــۇ. ئۇنىڭچــە خىتاينــى قوغالپ 
چىقارمــاق مۇمكىــن ئىكــەن. ھېــچ بولمىســا خىتايــدا خــان ئالماشســا، 
قااليمىقــان چىقســا قۇتۇلمــاق مۇمكىــن ئىكــەن، ئەممــا زالىمغا قارشــى 
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تۇرمايدىغــان، تەڭســىزلىككە ئۆچلــۈك قىلمايدىغــان، ئادالــەت ئۈچــۈن 
مەيدانغــا چىقمايدىغــان، ھەقىقەتنــى قوغدىمايدىغــان، ئــۆز تارىخىنــى، 
تىلىنــى، مەدەنىيــەت مىراســلىرىنى ســۆيمەيدىغان قاشــاڭلىقنى يوقاتمــاق 

ھەقىقەتــەن مۈشــكۈل ئىكــەن.

ئەركىنلىك چاقىرىۋاتىدۇ

ــدا  ــڭ قولى ــر تاڭنى ئەندى
ئۇيغۇرالرنــى  ياشــاۋاتقان 
ــاردەم  ــۈن ي ــۇزۇش ئۈچ قۇتق
ــى قوزغاتماق  ــۇ. ئۇيغۇرن توپالپت
ئۈچــۈن ئۆتۈكــەن يايالقلىرىــدا، 
ســېلىنگا دەريــا بويلىرىــدا، 
بايقــال كۆلــى ســاھىلىدا ســەپەر 
ــۇر  ــر ئۇيغ ــەردە بى ــۇ. قەي قىپت
قەبىلــە بــار دەپ ئاڭلىســا شــۇ 
يەرگــە بېرىپتــۇ.  تۆگــە - 
كارۋانــالردەك ســوزۇلغان ھىنگان 
تاغلىرىــدا ئۇيغۇرالردىــن ئــات، 
ــۇ. ــكەر توپالپت ــوزۇق ۋە ئەس ئ

ئۇرۇشــقا كېرەكلىــك ئــات، ئــادەم ۋە ئــوزۇق تەييــار بولغانــدا 
ــۇ.  ــۇپ يولالپت ــا مەكت ــڭ خانىغ ــۇر ئېلىنى ــۇن ئۇيغ ــر ئورخ ئەندى
پايتەختتــە قۇرۇلتــاي ئېچىلســا قولالشــقا ئېرىشــمەك ئۈچــۈن باخشــى 
ــۇ.  ــا كەلتۈرۈپت ــى ماقۇلغ ــى ئالىمالرن ــاقالالر، ئەمچ ــتازالر، ئاقس ئۇس

ــۇنۇپتۇ. ــاس س ــەپ ئىلتىم ــر - بىرل ــە بى ــك بەگلەرگ ئۆتۈكەنلى
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ئەندىــر تارىمدىكــى ئۇيغۇرنــى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن ئۇيغۇرالرغــا 
ــى  ــۇ چاقىرىقن ــىالر ب ــتاز باخش ــال ۋە ئۇس ــۇ. ئالىم ــق چىقىرىپت چاقىرى
ــەردە، ئوردىــالردا ۋە مەشــرەپلەردە ئۇيغۇرغــا چۈشــەندۈرۈپتۇ.  مەكتەپل
ئەندىــر ئــۆزى قىرمــۇ قىــر، ســايمۇ ســاي، يايالقمــۇ يايــالق كېزىــپ 

چاقىرىقنى ئۇيغۇرغا بىلدۈرۈپتۇ.

ئەندىــر قەيەرگىــال بارســا ئۇيغۇرالرغــا تــاش كىتابتىن ســۆزلەپتۇ. 
ــەۋەبنى  ــتىكى س ــاش بولۇش ــۈ ت ــڭ مەڭگ ــاش كىتابنى ــا ت ئۇالرغ
ــۈك  ــان مەڭگۈل ــا يازغ ــاش كىتابق ــدادالر ت ــۇ ئەج ــۇ. ئ بىلدۈرۈپت
ــى  ــاس« دېگەنن ــۈك بولم ــاي ھۆرل ــۈك بولم ــىيەتلەردىن »ئۆمل ۋەس

ــكەرتىپتۇ. ئەس

ــن  ــدە خانالردى ــىغا كىرگەن ــۇر ئوردىس ــۇن ئۇيغ ــر ئورخ ئەندى
قالغــان، مەڭگــۈ تاشــالرغا يېزىلغــان »ئۇيغــۇر ئۇيغۇرنىــڭ قاياشــى«، 
»ئۇيغۇرلــۇق بولمــاي ئۇلۇغلــۇق بولمايــدۇ«، »ئېلــى يوقنىــڭ جېنى 
يــوق«، »ئەلســىز مىللــەت، يەلســىز كــۈرەك« دېگــەن ۋەســىيەتلەرنى 
خانالرغــا، خانىشــالرغا، شــاھزادىلەرگە ۋە مەلىكەلەرگــە  چۈشــەندۈرپتۇ.

ــڭ  ــا: »ئۇيغۇرنى ــان باتۇرالرغ ــى تونۇلغ ــر ئۆتۈكەندىك ئەندى
ــۇ.  ــىپ بېرىپت ــى يېش ــەن ماقالن ــەر« دېگ ــدە بىلىن ــى جەڭ ئۇيغۇرلۇق
چېلىــش قىزىيدىغــان نــورۇز ۋاقتىــدا ئۇيغۇرالرغــا: »چاشــتانى 
ئېلىكبەگ«، »شــىراق« دېگــەن قەھرىمانلىق داســتانلىرىنى ســۆزلەپتۇ.
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ئەندىر مەشــرەپ، نــورۇز ۋە ســەيلىلەردە  تارىمدىكــى ئۇيغۇرالرغا، 
ــدە  ــۇ. ئۆتۈكەن ــەرلەرنى يادىالپت ــان ئەس ــقا ئاتالغ ــى قۇتقۇزۇش ئۇالرن
ســۆيۈلگەن شــائىر ئاپىرىنچــور تېكىننىــڭ »تارىــم يىغاليــدۇ« دېگــەن 

داستانى ھەممە يەردە ناخشا قىلىپ ئوقۇلۇپتۇ. 

ــى  ــڭ دەردىن ــى ئۇيغۇرنى ــا تارىمدىك ــال بارس ــر قەيەرگى ئەندى
ــاش  ــم ت ــا دائى ــۆر ئۇيغۇرالرغ ــى ھ ــۇ ئۆتۈكەندىك ــۆزلەيدىكەن. ئ س
ــۆرە  ــۇن - ت ــان قان ــن قالغ ــنى، ئەجدادالردى ــەل قىلىش ــا ئەم كىتابق
ــى  ــۇ ئۆتۈكەندىك ــكەرتىدىكەن. ئ ــنى ئەس ــە چىنپۈتۈش ۋە ئۆگۈتلەرگ
ئۇيغۇرالرغــا تــاش كىتابالردىكــى »زېمىنــدا بىــر ئۇيغــۇر قۇل بولســا، 
پۈتكــۈل ئۇيغــۇرالر قۇلــدۇر.«، »ئۇيغــۇر  ياشىســا ھــۆر ياشــايدۇ، 
ئۆلســە ھۆرلــۈك ئۈچــۈن ئۆلىــدۇ، بىــر ئۇيغۇرنىــڭ پۈتىغــا تىكــەن 
كىرســە مىــڭ ئۇيغۇرنىــڭ يۈرىكــى قانايــدۇ«، »ئــوردا كــۈل بولســا 
ــىپ  ــى يېش ــەن قۇرالرن ــۇن« دېگ ــۇل بولمىس ــۇر ق ــۇن، ئۇيغ بولس

ــۇ. بېرىپت

ــرى نەتىجــە  ــن ئاخى ــل چۈشــەندۈرگەن چاقىرىقتى ــر 30 يى ئەندى
ــاپتۇ،  ــا س ــى ئويغ ــلەپتە ئۇيغۇرالرن ــالر دەس ــۇ چاقىرىق ــۇ. ب چىقىپت
ــى  ــۇر دۆلىت ــۇن ئۇيغ ــرى ئورخ ــۇ. ئاخى ــە كەلتۈرۈپت ــن غەزەپك ئاندى
ــى  ــۇن قۇرماقچ ــۈن قوش ــۇزۇش ئۈچ ــى قۇتق ــى ئۇيغۇرالرن تارىمدىك
ــۇ.  ــارارى چىقىپت ــش ق ــاي چاقىرى ــەن قۇرۇلت ــدى بىل ــۇ. ئال بولۇپت
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قۇتۇلۇش قۇرۇلتىيى

ــان  ــور قاغ ــەن بايانچ ــى بىل ــڭ تەۋسىيەس ــمەن ئەندىرنى دانىش
ــەر  ــەر ھ ــۇ. چاپارمەنل ــاي چاقىرىپت ــا قۇرۇلت ــى ئۇيغۇرالرغ ئۆتۈكەندىك
قايســى يــۇرت - ئايماقالرغــا خــەۋەر بېرىپتــۇ. قارلۇقــالر، ياباقــۇالر، 
مەركىتلــەر، باغراشــالر، دوالنــالر، ئوغۇزســاقالر، ياغمىــالر، تۈركمەنلەر، 
ــزالر،  ــالر، قىرغى ــەر، چومۇل ــەر، چىگىلل ــمىلالر، ئىزگىلل ــالر، باس دوالن
ــۇر  ــق ئۇيغ ــۇپ بارلى ــن بول ــقىرتالر ۋە ئارغۇالردى ــالر، باش قىپچاق

ــۇ. ــا كەپت ــەر قۇرۇلتايغ ــن بەگل ئۇرۇقالردى

 قۇرۇلتايــدا ئەندىــر ســەھنىگە چىقىــپ نۇتــۇق ســۆزلەپتۇ. ئــۇ: 
ــۇن،  ــك، قان ــك، ئەركىنلى ــدادالر تەڭلى ــۇر ئەج ــا ئۇيغ ــاش كىتابت »ت
ــدا  ــەن. ئۇنىڭ ــان ئىك ــتۇر دەپ يازغ ــانلىقنى مۇقەددەس ــەل ۋە ئىنس ئ
يەنــە ئۇيغــۇر يېرىگــە قوراللىــق ياتــالر ۋە جــەڭ ئاتلىــرى كىرىشــكە 
بولمايــدۇ« دەپ پۈتۈلگــەن. تەڭرىتاغنىــڭ ئوڭ چېكىســىدە ياشــاۋاتقان 
ــوق.  ــى ي ــڭ ئەرك ــدا، ئۇالرنى ــڭ قولى ــر خىتاينى ــالر ھازى قېرىنداش
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ــڭ  ــرۇم، ئۆزىنى ــن مەھ ــرۇم، ئەلدى ــن مەھ ــە ئاڭدى ــۇالر ئۇيغۇرچ ئ
قانۇنــى بويىچــە ياشــىيالمايدۇ، ھۆرلۈكــى بولمىغــان ئۇيغــۇر بىــزدە 
ئىنســان ســانالمايدۇ. بىــز تەڭرىتاغدىكــى ئەلدىــن قــۇرۇق قالــدۇق، 
خىتــاي بىزنىــڭ باغرىمىزنــى، باغىمىزنــى، ئىنســانلىقىمىزنى تارتىۋالدى. 
بوۋىــالر بىــر ئۇيغــۇر قــۇل بولســا بارلىــق ئۇيغــۇر قۇلــدۇر دېگــەن. 
ــن  ــى ئۇيغۇرالردى ــۆرۈپ تەڭرىتاغدىك ــۈك ك ــى كۈچل ــاۋادا خىتاين ن
كەچســەك بىــز ئەجدادالردىــن قالغــان بــەش مۇقەددەســلىكتىن كەچكەن 
بولىمىــز. تەڭلىــك، ھۆرلــۈك، قانــۇن، ۋەتــەن ۋە ئىنســانلىق بىزنىــڭ 
ــا،  ــاق بولمىس ــەش بارم ــۇ ب ــايدۇ. ب ــا ئوخش ــەش بارمىقىمىزغ ب
ــۇق،  ــە قوش ــەم، ن ــە قەل ــز ن ــا بى ــەم بولس ــرى ك ــە، بى بىرلەشمىس
ــەر،  ــقان بەگل ــا قاتناش ــۇ. قۇرۇلتايغ ــز!« دەپت ــچ تۇتالمايمى ــە قىلى ن
ــۇالر  ــۇ. ئ ــە كەپت ــن غەزەپك ــاي زۇلمىدى ــالر خىت ــالر، قۇماندان ئاتامان
ئەجداتالرنىــڭ ۋەســىيەتلىرىدىن روھلىنىــپ ئورۇنالردىــن دەس تــۇرۇپ 

ــىپتۇ.  ــدەك ھۇۋلىش بۆرى

ــۇ.  ــە كەپت ــتا بىرلىكك ــۈرۈش قىلىش ــا ي ــاي تەڭرىتاغق قۇرۇلت
ــا كىرىيەدىــن دۈشــمەنگە ھۇجــۇم قىلىــش ئۈچــۈن  ئەندىرگــە جەنۇبت
ــۇالر  ــۇ. ئ ــارار قىپت ــنى ق ــۇپ بېرىش ــى قوش ــۈك قارلۇقالرن ــر بۆل بى
ــۇق ۋە  ــايدىغان قارل ــەردە ياش ــۇ ي ــپ ئ ــۇرۇن بېرى ــە يوش كىرىيەگ
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ــى  ــڭ ۋەزىپىس ــۇ. بۇالرنى ــمەكچى بوپت ــەن بىرلەش ــالر بىل قارامان
ــەن. ــش ئىك ــازات قىلى ــى ئ ــى ئۇيغۇرن ــڭ جەنۇبىدىك تەكلىماكاننى

قەشــقەرگە  خــان  بايانچــور 
ياباقۇالرنــى ئەۋەتىپتــۇ. بارچــۇق 
دېگــەن قۇمانــدان ئــۇ يەردىكــى 
بارىــن، مەركىــت، توققۇزســاق ۋە 
ئۇيۇشــتۇرماقچى  ئوغۇزســاقالرنى 
ــان  ــەن ئاتام ــاق دېگ ــۇ. بەگس بوپت
بــاش بولغان ئارغــۇ قوشــۇنى ئارتۇچقا 
چۈشــۈپ ئىتارچــى ۋە ياغمىالرنــى 
تەشكىللەشــنى ئۈســتىگە ئاپتۇ. ئاقسۇغا 
ئوغراقــالر يــۈرۈش قىلىپ ئــۇ يەردىكى 
ــا قوشــۇلماقچى  ــالر ۋە دوالنالرغ ئاقمان
ــەر  ــىگە بۈگۈرل ــورال تەۋەس ــۇ. ك بوپت
ــەن  ــالر بىل ــالر، باغراش ــى چارۇق ــۇ يەردىك ــۈپ ئ ــالر چۈش ۋە چومۇل
ــر  ــن بى ــا قارلۇقالردى ــۇ. قومۇلغ ــى بوپت ــەت قىلماقچ ــە ھەرىك بىلل
قوشــۇن مەســئۇل بوپتــۇ. تۇرپانغــا بارلىــق قەبىلىلەردىــن تالالنغــان 

ــۇ.  ــى بوپت ــۇم قىلماقچ ــدا ھۇج ــەن نام ــۇر دېگ ــۇن ئۇيغ قوش

ــۆر  ــە ھ ــەر قەبىل ــاي ھ ــق قۇرم ــرى خانلى ــڭ ئەۋالتلى ئاۋرالنى
ــى  ــر بىرىن ــا بى ــۇ، ئەمم ــر بوپت ــى بى ــمەنگە قاش ــاپتۇ. دۈش ياش
ــرى  ــڭ ئەۋالتلى ــدا ئۆتۈكەننى ــان ۋاقتى ــور خ ــقۇرماپتۇ. بايانچ باش
ــر،  ــرى بى ــڭ خانلى ــەن. ئۇالرنى ــىغان ئىك ــدە ياش ــر ئەل ــەن بى بىل
ــۇ  ــۇڭا ئ ــەن. ش ــاش ئىك ــكەرلىرى ئوخش ــاش، ئەس ــرى تۇت يايالقلى
ــۇن  ــالر ئورخ ــاال ۋە ئالتاي ــبالىق، بورت ــەك، بەش ــى، چۆچ ــدا ئىل چاغ
ــەل  ــمەنگە ئ ــان دۈش ــچ قاچ ــۇپ، ھې ــە مەنســۇپ بول ــۇر ئېلىگ ئۇيغ

ــدۇق.  ــان ئىكەن بولمىغ
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تاشنىڭ غەلبىسى

ــان  ــن چىقق ــىپ تارىمدى ــە ئەگىش ــالر ۋە ئۆزىگ ــر قارلۇق ئەندى
ــپ  ــن ھالقى ــەن تەڭرىتاغدى ــكىللەنگەن قوشــۇن بىل ــن تەش ئۇيغۇرالردى
ــڭ  ــن مى ــۇ يەردى ــۇزۇپ ئ ــەننى قۇتق ــۈپتۇ. كۈس ــەنگە چۈش كۈس
ــە  ــۇپ كىرىيەگ ــە قوش ــى ئۆزىگ ــيانچى راھىپالرن ــى ئىس ئۆيلەردىك
ــر  ــۇ ۋە بى ــەن ئاپت ــۇم بىل ــرال ھۇج ــى بى ــۇ. كىرىيەن ــۈرۈش قىپت ي
بوســتانلىققا چۈشــۈپ قــارارگاھ قۇرۇپتــۇ. بــۇ يــەر كېيىــن قۇمانــدان 
ئەندىرنىــڭ نامىــدا ئاتىلىــپ قاپتــۇ. ھازىرمــۇ ئەندىــر دېيىلىدىكــەن.

ئەندىــر باشــلىغان قوشــۇن ئۇزۇنغــا قالمــاي چىــرا ۋە نىيەلەرنــى 
قولغــا چۈشــۈرۈپ، لــوپ ۋە خوتەنگــە قــاراپ يــۈرۈش قىپتــۇ. چىــرا 
ــۇ.  ــىز قىيناپت ــۇننى سۇس ــۆل قوش ــى چ ــوپ ئارىلىقىدىك ــەن ل بىل
خوتەنگــە يــۈرۈش قىلغــان قوشــۇن يولــدا چاڭقــاپ كېتىــپ ئاغزىغــا 
ــاي  ــى خىت ــمەن ئايغاقچىس ــەن دۈش ــى كۆرگ ــېلىۋاپتۇ. بۇن ــاش س ت
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قۇماندانغــا ئۇيغــۇر قوشــۇنىنىڭ ئاغزىغــا قاشــتاش ســېلىپ باســتۇرۇپ 
ــۇ. ــى ئېيتىپت كەلگەنلىكىن

خىتايــالر قاشتاشــنى كېســەل داۋااليــدۇ،  يامانلىقتىــن ســاقاليدۇ، 
ئۆلۈمدىــن قوغدايــدۇ، چاقمــاق چاقتۇرااليــدۇ، ئــوت قويااليــدۇ دەپ 
ــان ئەســكەرنى  ــتاش چىشــلەپ كېلىۋاتق ــدان قاش ــىنىدىكەن. قۇمان ئىش
ــنىڭ  ــۇ. قاشتاش ــن قاپت ــۇپ تاماقتى ــۈرۈپ قورق ــا كەلت ــۆز ئالدىغ ك

ــۇ. ــزى گەپكــە كەلمــەي قاپت ــڭ ئاغ ــۇپ ئۇنى ســىھرىدىن قورق

بــاش قۇمانــدان خىتــاي ئۇششــاق قۇماندانالرنــى يىغىــپ كېڭەش 
ــۇ.  ــە كەپت ــر پىكىرگ ــپ بى ــلىھەت قىلى ــردەك مەس ــۇالر بى ــۇ. ئ قىپت
ئــۇالر: ئۇيغــۇرالر ئاغزىغــا قاشــتاش ســالغان بولســا بىزنــى چاقمــاق 
چاقتــۇرۇپ كۆيــدۈرۈپ ئۆلتۈرىــدۇ، دەپ قورقــۇپ خوتەننــى، لوپنــى 

ۋە باشــقا شــەھەرلەرنى تاشــالپ قېچىپتــۇ. 

ئەندىرنىــڭ ئەســكەرلىرى قاچقــان دۈشــمەننى قوغــالپ قىرىپتــۇ. 
ئۇنىــڭ قىــزى جىيامــۇ باتۇرالرغــا ئەگىشــىپ دۈشــمەننى قوغــالپ ئات 
ســاپتۇ. ئەممــا بــەك ئىچكىرىلــەپ كىرىــپ كەتكىنــى ئۈچــۈن ئــوق 
تېگىــپ قۇربــان بوپتــۇ. ئەندىــر قىزىنــى خوتــەن شــەھىرىگە يېقىــن 
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بىــر دۆڭگــە دەپنــە قىپتــۇ. كېيىــن بــۇ يېــزا جىيانىــڭ ئىســمى بىلــەن 
ئاتىلىدىغــان بوپتــۇ. 

ئەندىرنىــڭ قوشــۇنى يــول بويــى شــەھەر ۋە يېزىالرنــى خىتــاي 
ــى  ــاش دەرياس ــۇ قاراق ــن، ش ــن كېيى ــالپ بولغاندى ــۇنىدىن تازى قوش
ئەتراپىنــى مــاكان قىپتــۇ. قوشــۇندا كۈســەنلىك ئەســكەرلەر ۋە تاغچــى 
راھىپالرنىــڭ ســانى خېلــى كــۆپ بولغاچقــا جىيادىكــى بىــر مەھەللــە 
كۈســەن دەپ ئاتىلىــپ كېيىنچــە كۇچــا بولــۇپ قاپتــۇ. بىر قانچــە يىلغا 
ــڭ تاجاۋۇزچــى  ــى ئەۋەتكــەن قوشــۇنالر تاڭنى ــۇر دۆلىت ــاي ئۇيغ قالم
ئەســكەرلىرىنى تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىدىــن پۈتۈنلــەي پاكىزلەپتــۇ. 
ئۇيغــۇرالر يەنــە بۇرۇنقىــدەك كارۋان يولىــدا ســاھىپخانالرغا ئايلىنىپتۇ.

كۆچ - كۆچ دېگەن تۈگىمەس ناخشا

646 - يىلــى تۇمىــد قاغــان قــۇرۇپ چىققــان ئورخــۇن ئۇيغــۇر 
دۆلىتــى يىلــالر ئىچىــدە كۆچلىنىپتــۇ. بايانچــور خــان دەۋرىــدە دۆلەت 
ئاســىيادا ئــەڭ كۈچلــۈك بىــر ھالغــا كەپتــۇ. شــۇڭا ئورخــۇن ئۇيغــۇر 

دۆلىتــى دۇنيــادا ئۇيغــۇر ئىمپېرىيەســىى  دەپمــۇ ئاتالغــان ئىكــەن.

ــۇق  ــىز يۇقۇمل ــدا تۇيۇقس ــدە ئورخۇن ــا كەلگەن 830 - يىلالرغ
ــى  ــۇر ئىمپېرىيەس ــۈل ئۇيغ ــەل پۈتك ــۇ كېس ــۇ. ب ــەل تاراپت كېس
تەۋەســىدە يېيىلغــان يۇقۇملــۇق كېزىــك ئىكــەن. كىشــىلەرنىڭ ئــاۋۋال 
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ــر  ــن بى ــمەيدىكەن. ئاندى ــى چۈش ــن قىزىتمىس ــۈرۈپ ئاندى ــى س ئىچ
- بىرلــەپ ئۆلــۈپ كېتىدىكــەن. بــۇ كېســەلدە ئۇيغــۇرالر قىرىلىــپ 
ــى  ــۇ چارىس ــى ۋە ئوتاچىالرنىڭم ــى، باخش ــالپتۇ. ئەمچ ــكە باش كېتىش

ــۇ.  بولماپت

كېزىــك بىلــەن ئۆلگەنلەرنىــڭ كــۆپ بولۇشــى بىلــەن شــەھەر ۋە 
بــازار، يېــزا ۋە قىشــالقالردا ئــادەم قالماپتــۇ. بىــر پۈتــۈن دۆلەتتــە 
ــپ  ــالر قۇرۇقدىلى ــۇ. كوچى ــادەم قالماپت ــان ئ ــەتلەرنى كۆمىدىغ جەس
اللمــا ئىتالرغــا مــاكان بوپتــۇ. يۇرتــالر چۆلــدەرەپ ســارايالر بوشــاپ 

قاپتــۇ. ئوردىــالردا قارغىــالر ئــۇۋا ياســاپتۇ.

ــۇ  ــا س ــاردا دەرياالرغ ــاي باھ ــار ياغم ــتا ق ــى قىش ــۇ يىل ش
ــەر  ــالپتۇ. ئادەمل ــكە باش ــىز ئۆلۈش ــالر سۇس ــازدا چارۋى ــۇ. ي كەلمەپت
ــۇ.  ــۇپ كېتىپت ــۈرگىدەك بول ــە س ــى كۆزىگ ــاغ دېگەنن ــۆش - ي گ
زىرائەتلەرمــۇ سۇســىز قــۇرۇپ ۋەيــران بولــۇپ كېتىپتــۇ. ئــاچ قالغــان 
ــەھەرلىرىگە  ــاي ش ــراق خىت ــە يېقىن ــى ئۆزىگ ــڭ بەزىس ئۇيغۇرالرنى
ــان  ــى چىقق ــا قارش ــوڭالر بۇنىڭغ ــى چ ــالپتۇ. يۇرتتىك ــكە باش كۆچۈش
بولســىمۇ ئامــال بولماپتــۇ. چۈنكــى ئۆتۈكەندىكــى ئۇيغۇرالرغــا ئــەڭ 
ــرى  ــاي يۇرتلى ــەھەرلەر خىت ــان ش ــى بولىدىغ ــز بارغىل ــان ۋە تې ئاس

ــەن. ئىك
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بــۇ ئاپەتلەرنــى پۇرســەت بىلگــەن قىرغىــز قوشــۇنى ئۆتۈكەنگــە 
ــان  ــۇنى قىلغ ــان قوش ــڭ خىلالنغ ــۇ. قىرغىزالرنى ــۈرۈش قىپت ــاراپ ي ق
ــۇپ  ــەي مەغل ــۇنالر پۈتۈنل ــۇر قوش ــدا ئۇيغ ــق ھۇجۇم ــر قېتملى بى

بولۇپتۇ. بۇ مەغلۇبىيەت بىلەن ئۇيغۇر دۆلىتى يىقىلىپتۇ.

ئۇيغــۇر دۆلىتىــدە كىشــىلەر كېســەللىك، ئاچارچىلىق ۋە ئۇرۇشــتىن 
قورقــۇپ تۈركــۈم - تۈركــۈم بويىچــە تــەرەپ - تەرەپلەرگــە قــاراپ 
ــاقللىرى  ــە ئاقس ــڭ قەبىل ــەن ئۇيغۇرالرنى ــى كۆرگ ــۇ. بۇن يۆتكىلىپت
ــڭ  ــارارى ھەممەيلەننى ــۈش ق ــدا كۆچ ــۇ. قۇرۇلتاي ــاي چاقىرىپت قۇرۇلت
دىلىغــا يېقىپتــۇ. قەيەرگــە كۆچــۈش مەسلىســىدە ئــۇالر بىــر قارارغــا 
ــىدىن  ــەن بوۋىس ــان دېگ ــدا مۇق ــاكان تارىم ــا م ــۇالر ئان ــۇ. ئ كەپت
قالغــان يۇرتالرنــى پانــاھ تارتىــپ بارماقچــى بوپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن 
ئــۇالر تۇرپــان، ئوتــۇن ۋە تۈمــەن دېگــەن ئــۈچ ئوغۇلغــا قالغــان 
ــوزۇلغان  ــا س ــۈپ ئۇزۇنغ ــا بۆلۈن ــۈچ يولغ ــەپ ئ ــى كۆزل يۇرتالرن

كۆچۈشــنى باشــالپتۇ.

ــدە ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ خــان جەمەتىگــە  ــا كەلگەن 839 - يىلىغ
ئەگەشــكەن توققــۇز ئوغــۇز، ئون ئۇيغــۇر ۋە ســارىغ ئۇيغــۇر قاتارلىق 
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ــدە  ــۇالر كۆچكەن ــۇ. ئ ــۈپ كۆچۈپت ــا بۆلۈن ــۈچ يولغ ــە ئ 15 قەبىل
ــدە  ــال يېرى ــا بارغان ــۇپ ماڭغاچق ــر چــوڭ كارۋان بول ــە بى ھــەر قەبىل

يۇرتالرنــى قولىغــا ئاپتــۇ.

ــۇالر  ــۇ. ئ ــنى تامامالپت ــاي كۆچۈش ــا قالم ــر يىلغ ــۇرالر بى ئۇيغ
گەنجــو يايلىقــى، تارىــم ئويمانلىقــى، يارىــش ئويمانلىقــى ۋە بۈگۈنكى 
ــا جايلىشــىپتۇ. يېڭــى  ــا جايالشــقان قېرىنداشــالر يېنىغ ــر تاغلىرىغ پامى

يەرلــەردە يەنــە يېڭىدىــن شــەھەرلەرنى قۇرۇپتــۇ.

ــقەر،  ــى قەش ــالر بۈگۈنك ــزدەپ ماڭغان ــى ئى ــن تۈمەنن ئۇالردى
ــىپتۇ.  ــە ئورۇنلىش ــەن يەرلەرگ ــە دېگ ــارت، پەرغان ــۇ، كۆكئ ــە س يەتت
ئــۇالر ئەجــدادى ئالــپ ئەرتوڭادىــن قالغــان قەدىمى شــەھەر قەشــقەرنى 
پايتەخــت قىلىــپ قاراخــان دېگــەن نامــدا دۆلــەت قۇرۇپتــۇ. تۇرپاننــى 
ــر  ــدا بى ــەن نام ــى دېگ ــۇر ئېل ــۇغ ئۇيغ ــەر ئۇل ــلەپ كۆچكەنل ئەس
ــمى  ــر قىس ــڭ بى ــىغىنىپ ماڭغانالرنى ــا س ــۇ. ئوتۇنغ ــەت قۇرۇپت دۆل
چارقىلىــق، چەرچەنلەردىــن ئۆتــۈپ قاراقــاش ۋە يورۇڭقــاش دەرياســى 
ۋادىلىرىغــا يېتىــپ بېرىپتــۇ. يەنــە بىــر قىســمى گەنجــۇ يايالقلىرىــدا، 

تىلەن تاغلىرىدا تۇرۇپ قېلىپ سارىغ ئۇيغۇر دۆلىتىنى قۇرۇپتۇ.

ــە  ــر پىيال ــۇپ بى ــى قوي دادام كىتابن
چــاي ئىچتــى. ئۇنىــڭ ئېيتىشــىچە خوتەندە 
قارامــان  ۋە  قارلــۇق  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
قەبىلىســى ياشــاپ كەلگــەن ئىكەن. شــۇڭا 
ــان  ــۇق، قارام ــۇ قارل ــەدە ھازىرم كىرىي
ئىســىملىك يەرلــەر بــار ئىكــەن. فارابىــي 
قازاقىســتاندىكى  ھازىرقــى  خوتەندىــن 
ئوتــرار شــەھىرىگە كۆچــۈپ بارغــان 
قارلۇقالرنىــڭ ئــەۋالدى ئىكــەن. ئاقمــان، 
ــق  ــە قەشــقەر، قومــۇل، ئاقســۇ قاتارلى ــەر يەن ــان دېگــەن يەرل قارام
ۋىاليەتلەردىمــۇ بــار ئىكــەن. قەشــقەردىكى يوپۇرغــا، مەركىــت دېگــەن 
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ــت  ــۇ، مەركى ــڭ يابارق ــى ئۇيغۇرالرنى ــمى قەدىمك ــڭ ئىس ناھىيىلەرنى
دېگــەن قەبىلىســىنىڭ نامىدىــن كەلگــەن ئىكــەن. بۈگۈنكــى قەشــقەر 
ــن  ــى بارى ــڭ نام ــى يېزىالرنى ــن نامىدىك ــەۋە بارى ــۇغا ت ۋە قىزىلس
ــلىق دوالن ۋە  ــۇدا ئاساس ــەن.  ئاقس ــق ئىك ــەن باغلى ــى بىل قەبىلىس
قارلــۇق ئۇرۇقىغــا مەنســۇپ ئۇيغــۇرالر ماكانالشــقان ئىكــەن. باغــراش 
ــەن.  ــاش ئىك ــىگە تۇت ــراش قەبىلىس ــى باغ ــڭ ئىســمى قەدىمك كۆلىنى
لوپنــۇر ۋە قومۇلــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەلكــە، چــارۇق، چومــۇل، قارلــۇق 
قاتارلىــق قەبىلــە ۋە ئۇرۇقلىــرى ماكانالشــقان بولغاچقــا ھازىرغىچــە بــۇ 
ــەن. دادام  ــار ئىك ــرى ب ــەر ناملى ــەر ۋە ي ــۇنداق جەمەتل ــەردە ش يەرل
ــۇپ  ــەر بول ــقان ي ــاقلىرى ماكانالش ــۇز س ــاق ئوغ ــان ئوغۇزس تۇغۇلغ
ئۇيغۇرالرنىــڭ توققــۇز ســاق قەبىلىســىنىڭ بىرىنىــڭ ئىســمى ئىكــەن. 
ــۇڭا  ــەن. ش ــقان ئىك ــۇ ماكانالش ــۇچ ۋە كۇچادىم ــە ئارت ــاقالر يەن س
ــەر  ــەن يەرل ــاق دېگ ــادا ساقس ــاق، كۇچ ــاق، تۆگىس ــا ئىكىس ئارتۇچت

ــەن. ــار ئىك ب

ھەقىقەت نەدە

پامىــر ئەتراپىغــا، پەرغانىگــە ۋە قــارا قــورۇم باغرىغــا كۆچكــەن 
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ئۇيغــۇرالر كۈچلــۈك بىــر خانلىــق قــۇرۇپ چىقىپتــۇ. كــۆل قادىرخــان 
ــقەر  ــى قەش ــاپتۇ. يېڭ ــوردا س ــاپ ئ ــا ياس ــن قايت ــقەرنى يېڭىدى قەش
ــا ئېلىــپ كەتكــەن قەشــقەردىن يىــراق ئەمــەس ئىكــەن.  بۇرۇنقــى ي
بــۇ دۆلەتنىــڭ چېگراســى بۈگۈنكــى بۈگۈرگىچــە ســوزۇلغان ئىكــەن. 
ــەۋە  ــتانغا ت ــى قازاقىس ــۇ، بۈگۈنك ــت بوپت ــلىق پايتەخ ــقەر قىش قەش

ــۇ. باالســاغۇن يازلىــق پايتەخــت بوپت

ــۇرالر  ــكەن ئۇيغ ــا چۈش ــان ئويمانلىقىغ ــن تۇرپ ــۇن بويىدى ئورخ
پــان تېكىننــى ئىدىقــۇت قىلىــپ تىكلەپتــۇ. ئىدىقــۇت دېگــەن خــان 
ــق  ــۇ. يازلى ــت بوپت ــلىق پايتەخ ــۇ قىش ــەن. قوچ ــۆز ئىك ــەن س دېگ
پايتەختنــى بەشــبالىقتا قۇرۇپتــۇ. ئــۇ چاغــدا كۇچــا، قوچۇ، بەشــبالىق، 
ــە  ــەردە يەن ــۇ يەرل ــەن. ب ــرى ئىك ــى مەركەزلى ــۇددا دىن ــق ب جانبالى
خىرىســتىيان دىنىنىــڭ بىــر تارمىقــى بولغــان نىســتۇرى مۇخلىســلىرى 

ياشايدىكەن.

ــى پايتەخــت  ــەن قوجۇن ــالر بىل ــان خان ــەت قۇرغ ــقەردە دۆل قەش
ــوڭا  ــپ ئەرت ــى ئال ــى قەدىمكــى ئۇيغــۇر خاقان ــالر ئۆزىن ــان خان قىلغ
ئەۋالدلىــرى دەپ بىلىدىكــەن. قەشــقەر ئالــپ ئەرتــوڭا قۇرغــان شــەھەر 
ــق  ــان پەرقلى ــان خ ــە چىقق ــەردە تەختك ــۇ ي ــۇردا ب ــا ئۇيغ بولغاچق
ــۈك،  ــى بۈي ــالر ئۆزىن ــقەردىكى خان ــۇڭا قەش ــەن. ش ــان ئىك ئاتالغ



123

ــۇالر  ــۇ. ئ ــان دەپ ئاتاپت ــدە قاراخ ــەن مەنى ــۇغ دېگ ــەك، ئۇل يۈكس
ــدا  ــۇ چاغ ــۇ. ئ ــى دېيىلىپت ــالر دۆلىت ــۇ قاراخانىي ــان دۆلەتم قۇرغ
ــۇ  ــەن. ئ ــەن ئىك ــۇرالر كۆپەيگ ــان ئۇيغ ــۇلمان بولغ ــقەردە مۇس قەش
ــەدە  چاغــالردا قاراخانىيــالر دۆلىتىنىــڭ مۇنبــەت يېــرى بولغــان پەرغان
ياشــايدىغان كىشــىلەر پۈتۈنلــەي مۇســۇلمان تــۈرك قەبىلىلــەر ئىكــەن.

ئۇيغۇرالر ئارىســىدا مۇســۇلمان، خىرىســتىيان ۋە بۇتپەرەســلەرنىڭ 
ــۇددا،  ــۇ. ئالىمــالر ئارىســىدا ب ــا چۆكتۈرۈپت ــى ئويغ بولۇشــى خانالرن
خىرىســتىيان ۋە ئىســالم دىنلىــرى ھەققىــدە قىزغىــن مۇنازىــرە بوپتــۇ. 
ــر  ــان بى ــق بارىدىغ ــۆھبەتلەرگە داۋاملى ــرە ۋە س ــۇنداق مۇنازى ش

ــۇغ ئىكــەن. كىشــىنىڭ ئىســمى ئۇزل

ــا -  ــڭ ئات ــەن. ئۇنى ــان ئىك ــوڭ بولغ ــدە چ ــۇغ خوتەن ئۇزل
ئانىســى بۇتقــا ئــۆچ ئىكــەن. شــۇڭا ئۆتۈكەندىــن كەلگــەن دىنســىز 
ــا  ــدە بۇتق ــى كەلگەن ــۇالر يېڭ ــەن. ئ ــن ئىك ــەن يېقى ــۇرالر بىل ئۇيغ
ــارا -  ــەر ب ــەن ئۆتۈكەنلىكل ــە كەلگ ــا خوتەنگ ــەن. ئەمم ــى ئىك قارش
بــارا بۇتپــەرەس بولــۇپ كېتىپتــۇ. بۇتقــا قارشــى تۇرغانالرمــۇ كېيىنچە 
پىكرىــدە داۋاملىــق تۇرۇشــقا ئامالســىز قاپتــۇ. خوتــەن ئــۇ چاغــدا 
بــۇددا دىنىنىــڭ ماھايانــا مەزھىپــى گۈللەنگــەن يــەر ئىكــەن. شــۇڭا 
ــەن.  ــان ئىك ــەن تونۇلغ ــام بىل ــەن ن ــن دېگ ــەن ماھاچى ــا خوت دۇنياغ

ــەن.  ــق ئىك ــرى داڭلى ــۇددا مەكتەپلى ــدە ب خوتەن

ئۇزلــۇغ خوتەنــدە بۇتقــا ئىشــەنمەي ياشاشــقا كــۆزى يەتمەپتــۇ. 
چۈنكــى بۇتســىز ئــۆي، بۇتخانــا يــوق كوچــا يــوق ئىكــەن. ھــەر 
ــەر  ــەن. ھ ــاق يېيىلمەيدىك ــاي تام ــى بولم ــڭ گېپ ــتىخاندا بۇتنى داس
ــادا بىلىدىكــەن. كىشــىلەر  ــر بــاال بارلىــق نومالرنــى ي ئائىلىدىــن بى
ــم  ــۈچ تازى ــدە ئ ــم، تۈگەتكەن ــر تازى ــا بى ــتا بۇتق ــش باشالش ئى
قىلىدىكــەن. ئەممــا كىشــىلەر بىــر كۈنگــە ۋەدە بەرگــەن ئىشــنى بىــر 
ئايدىمــۇ پۈتكــۈزۈپ بەرمەيدىكــەن. بۇتخانــا بىلــەن تولغــان كوچىالردا 
ــان ســۆزلەيدىكەن.  ــم يالغ ــڭ قېتى ــر تەڭگــە ئۈچــۈن مى كىشــىلەر بى



124

ــان  ــىگە قاپق ــۇ كىش ــا ش ــم بولمىس ــتىخاندا كى ــارا داس ــىلەر ئ كىش
قۇرۇلىدىكــەن. شــاھالر پۇقرانــى ئەزســە بۇتپــەرەس ئۇســتازالر شــاھقا 
ــدۇر  ــڭ بۇيرۇقى ــى بۇتنى ــاھنىڭ بۇيرۇق ــۇالر ش ــىدىكەن. ئ ــان باس ي

ــەن. ــۋا بېرىدىك دەپ پەتى

ــڭ  ــەنگەن خەقنى ــا ئىش ــە، دىنغ ــىنەي دېس ــا ئىش ــۇغ بۇتق ئۇزل
ھالــى شــۇ. دىنــدا گۇنــاھ يــوق دىنــداردا گۇنــاھ دەپ يەنە ئىشــىنەي 
دېســە ئۆزىنىمــۇ قوغدىيالمايدىغــان دىننىــڭ ھالــى تــۆۋەن، بــۇ بىچارە 
دىــن يــا يالغانچىنــى رەســۋا قىلمايدىغــان، يــا تۆھمەتخورنىــڭ تىلىنــى 
چاقالمايدىغــان، ئــۇ دۇنيادىكــى جازاســىدىن باشــقا يامانلىقنى توساشــقا 
ــن  ــڭ اليدى ــۇڭا ئۇنى ــەن، ش ــن ئىك ــوق دى ــى ي ــر كۈچ ــچ بى ھى
ياســىغان ھەيكەلگــە خــۇدا دەپ بــاش قويغۇســى كەلمەپتــۇ. بىراقــال 
ئىشــەنمەي دېســە، تېخــى خەقلــەر بىلــەن دوس، قوشــنا ۋە چوپقــەت 
بولغىلــى بولماپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇ كۆرۈنمــەس كۈچلــۈك بىــر 
ــر  ــەس بى ــى، ئۆزگەرم ــر ئىالھن ــاس بى ــىغىلى بولم ــى، ياس خۇدان

ھەقىقەتنى ئىزدەپ سەپەرگە چىقىپتۇ.

ــر  ــزدەپ بى ــەت ئى ــۇغ ھەقىق ئۇزل
ــپ  ــقەرگە كېلى ــت قەش ــە پايتەخ ماڭغانچ
ــان  ــر قاراخ ــدا بازى ــۇ چاغ ــۇ. ئ قاپت
ــۇلمان  ــر مۇس ــان بى ــا بارىدىغ باغداتق
كارۋانغــا قوغدايدىغــان ئەســكەر ئالغــان 
ــۇپ  ــكەر بول ــۇغ ئەس ــەن. ئۇزل ئىك

ــۇ.  ــاغۇنغا كېتىپت ــقەردىن باالس قەش

كارۋانغــا ئــۈچ ئــاي ئەگەشــكەن ئۇزلــۇغ ئاخىــرى مۇســۇلمان 
ــۇ  ــان ب ــۇلمان ئاتالغ ــۇغ مۇس ــدا ئۇزل ــۈچ ئاي ــەۋەبى ئ ــۇ. س بوپت
كىشــىلەرنىڭ ھېــچ بىرىنىــڭ يالغــان ســۆزىنى ئاڭلىماپتــۇ. ۋەدىســىدىن 
يانغــان بىرمــۇ مۇســۇلماننى كۆرمەپتــۇ. بايغــا پۈكۈلگــەن، زوراۋاندىن 
قورققــان، خانغــا بــاش ئەگكــەن بىرمــۇ مۇســۇلمانغا دۇچ كەلمەپتــۇ. 
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ــاختا  ــالر، س ــول قويمايدىغان ــا ي ــۇ، يالغانچىغ ــەن ئ ــۇنىڭ بىل ش
ــەن  ــا م ــالم بولس ــمى ئىس ــڭ ئىس ــەنگەن دىننى ــۆزلىمەيدىغانالر ئىش س

ــەن. ــان ئىك ــرەي دەپ مۇســۇلمان بولغ كى

ــالمدا  ــدە ئىس ــا كەلگەن ــپ ئوترارغ ــن قايتى ــۇغ باغداتتى ئۇزل
ــكە  ــەھەردە مەدرىس ــەن ش ــرار دېگ ــۇ ئوت ــۇ. ئ ــارار قىپت ــنى ق ئوقۇش
ــارەت  ــەپ، تىج ــراردا مەكت ــدا ئوت ــۇ چاغ ــۇ. ئ ــقا كىرىپت ئوقۇش
ــرى  ــتازنىڭ ئۆگەتكەنلى ــا ئۇس ــەن. ئەمم ــدا ئىك ــۇلمانالرنىڭ قولى مۇس
ئۇنىڭغــا ئــەرەپ توقىغــان رىۋايەتتــەك تۇيۇلــۇپ زېرىكىپتــۇ. ئاخىــرى 
ــەت  ــالپ  ھەقىق ــكەن دەپ ئوي ــتازدا ئەمەس ــۇ ئۇس ــەت ب ــۇ ھەقىق ئ

ئۈچۈن يەنە يۈرۈپ كېتىپتۇ. 

ئۇزلــۇغ مۇســۇلمان بولــۇپ ئــۇزاق ئۆتمــەي ســەپەرنى تۈگىتىپ 
قىشــلىق پايتەخــت قەشــقەرگە قايتىــپ كەپتــۇ. ئۇ قەشــقەردە ئىســالمنى 
تارقىتىشــقا باشــالپتۇ. ئــۇ يەنە باشــقا مۇســۇلمان ئالىمالر، خىرىســتىيان 
ــۇغ  ــۇ. ئۇزل ــەن ســۆھبەت قۇرۇپت ــالر بىل ــۇددا راھىپ ئۇســتازالر ۋە ب
ــىز  ــڭ بىلىمس ــدا ئۆزىنى ــش داۋامى ــرە قىلى ــش، مۇنازى ــن تارقىتى دى
ئىكەنلىكىنــى بىلىپتــۇ. ئىســالمنى ھــەق دېيىــش ئۈچــۈن ھەقىقەتنــى 
بايقاشــقا تېخىمــۇ كۈچەپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن كــۆپ ئوقۇش، ئىســالمنى 

چوڭقــۇر بىلىــش ئۈچــۈن ئوترارغــا قايتىــپ كەپتــۇ. 
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باال ئالىم

ــا  ــى دۇنياغ ــەن كىش ــۇغ دېگ ئۇزل
ئەلفارابىــي دەپ بىلىنگــەن، ئالىمــالر 
كېيىنكــى  ئارىســتوتىلدىن  ئارىســىدا 
ــان  ــۇپ تونۇلغ ــتاز بول ــى ئۇس ئىككىنچ
فارابىينىــڭ بوۋىســى ئىكــەن. فارابىنىــڭ 
بــاال ۋاقتىدىكــى ئىســمى ئەســلىدە 
مۇھەممــەد ئىكــەن. دادىســى تارخاننىــڭ 
ئىســالمدىكى  ئۇنىڭغــا  ئېيتىشــىچە 
مۇھەممــەد  پەيغەمبــەر  ئاخىرقــى 
ــان  ــمى قويۇلغ ــاالمنىڭ ئىس ئەلەيھىسس
ئىكــەن. بــۇ ئىســىمنى ئۇنىڭغــا بوۋىســى ئۇزلــۇغ  قويغــان ئىكــەن. 
ــەم ئىكــەن.  ــا ئــەرەب ئۇســتاز قويــۇپ قويغــان لەق فارابىــي ئۇنىڭغ
ــان  ــەھەردە تۇغۇلغ ــەن ش ــرار دېگ ــى ئوت ــا بويىدىك ــىر دەري ــۇ س ئ
بولــۇپ، ئەرەبلــەر بــۇ يەرنــى  فــاراپ دېيىشــىدىكەن. فارابــى دېگەن 

ــەن. ــەن بولىدىك ــق دېگ ــە فارابلى ئەرەپچ

ــكە  ــارادا مەدرىس ــدە بۇخ ــقا كىرگەن ــەككىز  ياش ــەت س مۇھەمم
ــڭ  ــاۋۋال ئۇنى ــتازى ئ ــى ئۇس ــى كۈن ــنىڭ تۇنج ــۇ. دەرس كىرىپت
ــۇ،  ــرار دەپت ــى ئوت ــۇ يۇرتىن ــوراپتۇ. ئ ــى س ــمىنى ۋە يۇرتىن ئىس
ــۇ  ــتۇرۇپتۇ. ئ ــەد دەپ تونۇش ــى مۇھەمم ــڭ ئوغل ــى تارخاننى ئۆزىن
چاغــالردا ئەرەبلــەر ئوتــرار شــەھىرىنى فــاراب دەيدىكــەن. ئەرەبلــەردە 
ــار  ــادەت ب ــان ئ ــۇپ چاقىرىدىغ ــى قوش ــمىغا يۇرتىن ــىلەرنىڭ ئىس كىش
ئىكــەن، شــۇڭا ئۇســتازى ئۇنــى فارابىــي دەۋاپتــۇ. شــۇندىن كېيىــن 
ــا - ئانىســى  ــۇ. ئات ــۇپ قاپت ــي بول ــا فارابى ــڭ ئىســمى يۇرتت ئۇنى
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بولســا ئۇنىــڭ مۇھەممــەد دېگــەن ئەرەبچــە ئىســىمىغا تىلــى كەلمــەي 
ــەن. ــەم دەپ چاقىرىدىك مەخ

مۇھەممــەد توققــۇز يېشــىدا بۇخارادىكى مەدرىســتە قــارى بولۇپتۇ. 
ــى  ــخ كىتابالرن ــېئىرالرنى، قىسســە ۋە تارى ــۇ ئەرەبچــە ش شــۇنداقال ئ
ئوقۇيدىغــان بوپتــۇ. ساۋاقداشــلىرىغا بەزىــدە قۇرئاندىكــى ئايەتلەرنــى 
ــوۋاي  ــۇغ ب ــىمى ئۇزل ــەر ئاخش ــەن. ھ ــۆرۈپ بېرىدىك ــە ئ ئۇيغۇرچ
ــايدىكەن.  ــى تىڭش ــەن قۇرئانن ــۇپ بەرگ ــە ئوق ــەد ئۇيغۇرچ مۇھەمم
ئەرەبچــە قۇرئاننــى ئۇيغۇرچــە ئوقۇيدىغــان بــۇ بــاال ئــۇزاق ئۆتمــەي 

بۇخاراغا باال ئالىم دەپ تونۇلغان ئىكەن.

ــۇپ  ــۆرۈپ ئوق ــە ئ ــى ئۇيغۇرچ ــە ئايەتلەرن ــڭ ئەرەبچ فارابىينى
بېرىشــىگە ئۇزلــۇغ بــوۋاي بەكمــۇ ئامــراق ئىكــەن. ئۇزلۇغ مەدرىســتە 
ئوقۇغانــدا ئۇســتازى ئۇنىڭغــا ئەرەبچــە ئايەتنىــڭ مەنىســىنى پارىســچە 
ــى  ــەي، ئەرەبچىن ــچە بىلم ــۇغ پارىس ــەن. ئۇزل ــەن ئىك ــىپ بەرگ يېش
ــۇغ  ــەن. ئۇزل ــمىغان ئىك ــرى باس ــتا ئىلگى ــەنمەي ئوقۇش تېخــى چۈش
ــدۇ دەپ  ــە بولماي ــە دېس ــى ئۇيغۇرچ ــقا ئايەتلەرن ــتازىدىن نېمىش ئۇس
ــاق دېســەم  ــپ، چوم ــپ دېســەم ئېلى ــەن ئېلى سورىســا ئۇســتازى »م
چومــاق دەيســەن« دەپ قورقۇتقــان ئىكــەن. ئۇزلۇغقــا ئەرەبچىدىكــى 
تاياقتــەك تــۈز ئەلــف ھەرپىنــى توشــقان ئوۋاليدىغــان ئەگــرى چومــاق 

ــۇپ ئوقۇشــنى تاشــلىغان ئىكــەن.  دېيىــش يالغانچىلىــق تۇيۇل
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باغداتتا ئوقۇيمەن

11 ياشــقا كىرگــەن مۇھەممــەد بىــر كۈنــى ئــۇ ئۇســتازىغا ئەقىل 
ــەن زادى  ــان دېگ ــۇ؟ `ج ــل بارم ــۇ ئەقى ــەردە، ھايۋانالردىم زادى قەي
نېمــە؟ ئۆســۈملۈكلەرنىڭ جېنــى بارمــۇ؟ بەخت دېگــەن نېمــە؟ ئادەمنى 
ــۇ  ــۇ؟ ھايۋانالرنىڭم ــى بارم ــڭ چېك ــدۇ؟ ئالەمنى ــك قىلى ــە بەختلى نېم
تىلــى بارمــۇ؟ ئىنســان نېمــە ئۈچــۈن ياشــايدۇ؟ دېگــەن ســوئالالرنى 

ســوراپتۇ. ئۇســتازى ئــاڭالپ مەڭــدەپ تۇرۇپــال قاپتــۇ.  

مۇھەممــەد شــۇ كۈنــى ئۇســتازىنىڭ ئــاۋۋال قىزىرىــپ، كېيىــن 
ــتاز:  ــۇ. ئۇس ــۇپ كېتىپت ــاراپ قورق ــا ق ــەن چىرايىغ ــپ كەتك تاتىرى
ھەممــە ســوئالنىڭ جاۋابــى قۇرئانــدا بــار، ئالــالھ قۇرئانــدا بارلىــق 
ــن  ــالھ بىلدۈرگەندى ــان ئال ــان، ئىنس ــپ بولغ ــۇق بېرى ــى تول جاۋابن
باشــقىنى بىلەلمەيــدۇ. ئارتۇقچــە ســوئالالرغا بــاش قاتۇرمــاي 
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ــا قىلىشــنى  ــم ئات ــن ئىلى ــل. ئالالھتى ــرار قى ــرەك تەك ــى كۆپ قۇرئانن
تىلــە، ســەجدىگە بارمىغــان باشــقا مۇشــۇنداق شــەيتاننىڭ ســوئاللىرى 

ــۇ. ــاپ كېتىپت ــۆزلەپ قاين ــى س ــدۇ، دېگەنلەرن كىرىۋالى

شــۇندىن كېيىــن مۇھەممەدنىــڭ 
دەرســلەردىن  ۋە  ئۇســتازدىن 
ــۇنىڭ  ــۇ. ش ــۇ ئىچمەپت ــى س كۆڭل
ــۇ  ــۇ. ئ ــتىن قېچىپت ــەن مەدرىس بىل
ــى  ــرەك ئوتراردىك ــتازىدىن بەك ئۇس
ــقەرلىك  ــازاردا راۋاپ چالىدىغان قەش ب
ــۇ.  ــۆرۈپ قاپت ــى ك ــى ياخش ئادەمن
ــتانچى دەپ  ــى داس ــىلەر ئۇالرن كىش
ــتانچىالر  ــداق داس ــەن. بۇن ئاتايدىك
ــۇ  ــۇپ، بازارم ــۆپ بول ــراردا ك ئوت
بــازار كېزىــپ راۋاپ چېلىــپ قوشــاق 
ــەد  ــەن. مۇھەمم ــۇن قويىدىك ــالپ ئوي ــدە دار باغ ــەن، بەزى توقۇيدىك
ــۇر  ــوڭا، ئوغۇزخــان، بىلگــە تۇنيۇقــۇق، ئۇيغ ــپ ئەرت ــن ئال ئۇالردى

ــەن. ــى ئاڭاليدىك ــى دېگەنلەرن دۆلىت

مۇھەممــەد بىــر كۈنــى داســتانچىالردىن كــۆچ - كــۆچ رىۋايىتىنى 
ئاڭالپتــۇ. ئــۇزۇن يىلــالر بــۇرۇن ئۇيغــۇرالردا ۋابــا تارقالغــان ئىكەن. 
ــكەن  ــاش تەسلەش ــپ ياش ــۇم قىلى ــمەنلەر ھۇج ــن دۈش ــەر تەرەپتى ھ
ئىكــەن. شــۇنداق كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە بىــر دۆڭدىــن كــۆچ - كــۆچ 
دېگــەن ســادا چىقىــپ ئۇيغــۇرالر كــۈن پېتىشــقا قــاراپ ئــۈچ يولغــا 
ــىرلىق  ــۇ س ــەر بەكم ــۇ گەپل ــە ب ــۇ. مۇھەممەدك ــۈپ كۆچۈپت بۆلۈن
بىلىنىپتــۇ. ئۇنىڭغــا كېچىلىــرى دۆڭلەردىــن ئۆتكەنــدە قۇلىقىغــا كــۆچ 
- كــۆچ دېگــەن ئــاۋازالر ئاڭالنغانــدەك بولىدىكــەن. بــۇ كــۆچ - 
كــۆچ رىۋايىتــى ئۇنىڭغــا بوۋىســىنى ئەســلىتىپتۇ. بوۋىســى ئۇنىڭغــا 
بىــز خوتەننىــڭ قارلــۇق دېگــەن يېرىدىــن كۆچــۈپ كەلگــەن دېگــەن 

ئىكــەن.
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داســتانچىالرنىڭ ئىچىــدە كــۈن چىقىشــتىكى قەشــقەردىن ۋە 
ــڭ  ــەن. ئۇالرنى ــۆپ ئىك ــەر ك ــن كەلگەنل ــتىكى باغداتتى ــۈن پېتىش ك
ــالر  ــقەرگە بارغان ــەن. قەش ــپ ئىك ــۇ ئاجايى ــۆزلەيدىغانلىرى بەكم س
ــان  ــەردە قۇيۇلغ ــۇ ي ــەن. ئ ــە قىلىدىك ــەھەرلىرىنى ھېكاي ــۇر ش ئۇيغ
تــوپ - زەمبىرەكلــەر، توقۇلغــان يىپــەك - ئەتلەســلەر، يــۇڭ رەخــت 
ــرى،  ــەن قەغەزلى ــالغان خوت ــن ياس ــە قوۋزىقىدى ــەر، ئۈجم ۋە گىلەمل
ســىپتا كەشــتە ۋە كانــۋاي كۆڭلەكلــەر ھەققىــدە يېڭىلىقالرنــى كۆتۈرۈپ 

ــەن.  كېلىدىك

ــالر  ــتانلىرىدا يېڭىلىق ــڭ داس ــپ كەلگەنلەرنى ــقا بېرى ــۈن پېتىش ك
ــاالم،  ــەد ئەلەيھىسس ــەن. مۇھەمم ــق ئىك ــۇ قىزىقارلى ــۆپ ۋە تېخىم ك
ــلىرى،  ــدات مەدرىس ــى، باغ ــاال چۆل ــتوتىل، كەرب ــۇن، ئارىس ئەپالت
باغداتتىكــى ھېكمــەت ئۆيــى دېگەنلەرنــى كىچىــك فارابىــي شــۇالردىن 
ــدە  ــان ئۆي ــى دەپ ئاتالغ ــەت ئۆي ــا ھېكم ــەن. ئۇنىڭغ ــان ئىك ئاڭلىغ
بارلىــق بىلىملەرنىــڭ ھەممىســى جۇغالنغانــدەك بىلىنىدىكــەن. ئۇنىڭغــا 
ــدە  ــەت ئۆيى ــى ھېكم ــوئالالرنىڭ جاۋاب ــان س ــتازىدىن ئااللمىغ ئۇس
ــپ   ــا تارتى ــى باغداتق ــى ئۇن ــەت ئۆي ــەن. ھېكم ــاردەك تۇيۇلىدىك ب

تۇرىدىكەن. باغدات ھەۋىسى ئۇنى ئارام ئالغۇزمايدىكەن.

باغداتقــا  مۇھەممەدنىــڭ 
دادىســىنى  دېگىنــى  بارىمــەن، 
ــۇ. ئانىســى  ــدۈرۈپ قويۇپت ئىككىلەن
ــە  ــاڭالپ كۆزلىرىگ ــى ئ ــۇ گەپن ب
ــدە  ــۇ. ئۆي ــاش ئاپت ــدە ي لۆممى
ــپ  ــلىھەتنى كۆزىتى ــان مەس بولۇۋاتق
ئولتۇرغــان بوۋىســى ئۇزلــۇغ بوۋاي 
مۇھەممەدنــى ماختــاپ كېتىپتــۇ. ئۇ: 
ــەت،  ــالر ھېكم ــى  بالى مەھەللىدىك
بىلىــم، ســەنئەت دېگەن ســۆزلەرنىڭ 
يۈرۈيــدۇ،  بىلمــەي  مەنىســىنى 
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ــى  ــە قايس ــە دېس ــۇالر ھ ئ
باغــدا ئالمــا، قايســى ئېتىــزدا 
ــۇراپ  ــقاندۇ دەپ پ ــاۋۇز پىش ت
نــەۋرەم  مېنىــڭ  تاپىــدۇ. 
ــز  ــادەم بولىــدۇ، بى قالتىــس ئ
ــقا  ــى باغداتقا ئوقۇش مۇھەممەدن
ــى، ئۇنىــڭ ســەپىرىگە  ئۇزىتايل
رازىلىــق بېرەيلــى. ئىككىــڭالر 
ــەن  ــى، م ــاڭالر مەيل بارالمىس
مــەن مۇھەممەدنــى ئېلىــپ 
چىقــاي،  يولغــا  باغداتقــا 

ــۇ. دەپت

تارخــان ئوغلىنــى باغداتتــا ئوقۇتــۇش ياكــى يېنىــدا تۇرغــۇزۇپ 
ــىدا  ــنىڭ ئارىس ــدار قىلىش ــرەر ئەمەل ــى بى ــدان ياك ــا قۇمان ئورنىغ
ــا  ــدان بولغاچق ــدا قۇمان ــان ئىكــەن. تارخــان ئوردى ــپ قالغ ئىككىلىنى
ــى  ــۇ ئوغلىن ــەن. ئ ــنى ئوياليدىك ــس قىلىش ــە ۋارى ــى ئۆزىگ ئوغلىن
ــا  ــەھەر باغداتت ــات ش ــپ ي ــىنى ئېلى ــۈن ئائىلىس ــۇش ئۈچ ئوقۇت
مۇســاپىر بولۇشــنى خالىمايدىكــەن. بىــر قۇمانداندىــن بىــر سەرســانغا 
ئايلىنىــش ئۇنىــڭ ئۈچــۈن مۇمكىــن ئەمەســتەك تۇيۇلىدىكــەن. شــۇڭا 

ــەن. ــان ئىك ــپ قالغ ــۇ ئىككىلىنى ئ

ــۈزۈپ  ــى پۈتك ــەپەر ھازىرلىقىن ــەن س ــى بىل ــەد بوۋىس مۇھەمم
ــۇ.  ــول ئاپت ــاراپ ي ــا ق ــدە  باغداتق ــى ئۆرلىگەن ــزە بوي ــۈن نەي ك
ــاق دادا  ــرى يۇمش ــا باغ ــۈرلۈك، ئەمم ــۇ ۋە س ــا بالس ــان ئان مىھرىب
تارخــان ئۇالرنــى توســۇپ قااللماپتــۇ. ئــۇالر مۇھەممەدكــە ئۇزاقتىــن 

ــۇ. ــپ قاپت ــۇپ ئۇزىتى ــىغا قوش ــپ بوۋىس ــا قىلى ــۇزاق دۇئ - ئ
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باالمنى ئوقۇتاي

ــۇ  ــان ۋە بالس ــن تارخ ــن كېيى ــا كەتكەندى ــەد باغداتق مۇھەمم
ــۇپ  ــلىرى بۇزۇل ــوال چۈش ــڭ ت ــېغىنىپتۇ. ئۇالرنى ــەك س ــى ب ئوغلىن
ــات  ــان ي ــۇ. تارخ ــىز ئۆتكۈزۈپت ــىزلىكتە ئۇيقۇس ــى ئەنس كېچىلەرن
توپراقــالردا سەرســان بولغــان ئوغلىنــى ھــەر ئويلىســا ئالتــۇن تەختتــە 

ــەن. ــارام بولىدىك ــدەك بىئ ــدا ئولتۇرغان چوغ

بىــر كۈنــى تارخــان ئۈســتىدىكى كۈمــۈش ســاۋۇتلىرىنى ســېلىپ 
تاشــالپ ئوردىدىــن ئۆيگــە قايتىــپ كەپتــۇ. ئېرىنىــڭ مۇشــۇ قارارىنــى 
كۈتــۈپ تۇرغــان بالســۇ دەرھــال ســەپەرگە جابدۇپتــۇ. شــۇ كۈنــى 
ئــۇالر باغداتقــا قــاراپ ســەپەرگە ئاتلىنىپتــۇ. يولــدا الزىملىــق ئوزۇق 
- تۈلۈكلەرنــى ئالغاندىــن باشــقا بىــر خالتــا تۇپراقنــى يۈدۈۋاپتــۇ. 
ــۈدۈپ  ــدە ي ــا كۆچكەن ــن ئوترارغ ــى خوتەندى ــى بوۋىس ــۇ توپراقن ب
ــڭ  ــۆز يۇرتىنى ــدا ئ ــەپەرگە چىققان ــۇرالردا س ــەن. ئۇيغ ــەن ئىك كەلگ
ــاۋادا  ــۇالر ن ــەن. ئ ــار ئىك ــادەت ب ــان ئ ــپ ماڭىدىغ ــىنى ئېلى توپىس
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ــۇۋايىمىز،  ــە س ــاق بەدىنىمىزگ ــپ قالس ــق تارتى ــەردە ئاغرى ــات يەرل ي
ئۆلــۈپ قالســاق، ئاســتىمىزغا چاچســاق ئــۆز توپراقتــا ياتقــان بولىمىز 

ــەن. دەپ ئوياليدىك

مۇھەممــەد  ۋە ئۇزلــۇغ بــوۋاي باغداتقــا بارغاندىــن كېيىــن ســۇ 
ــەن.  ــەن ئىك ــڭالپ كەنك ــپ يىرى ــا چىقى ــە چاق ــاپ بەدەنلىرىگ ئىلغ
ــىتىپتۇ.  ــا كۆرس ــا تېۋىپالرغ ــى باغداتت ــۇ ئۇالرن ــەن بالس ــان بىل تارخ
ئەممــا ھېــچ بىــر تېۋىــپ كېســىەلنى تاپالماپتــۇ. بىــر كۈنــى بــوۋاي 
ــان  ــى ئاڭلىغ ــوراپتۇ. بۇن ــى س ــەن توپراقن ــۈدۈپ كەلگ ــن ي خوتەندى
ــەلگە دورا  ــپ كېس ــكە ئېلى ــى ئەس ــەن توپراقن ــۈدۈپ كەلگ ــا ي ئان
چىققانــدەك خــوش بولــۇپ كېتىپتــۇ. ئــۇ دەرھــال مۇھەممەدنــى قــوي 
مېيىــدا مايــالپ بەدىنىگــە ئوترارنىــڭ توپىســىنى ســۈرتۈپتۇ. ھەمــدە 
ــۈدۈپ  ــراق ي ــم توپ ــە دائى ــۆچ - كۆچت ــڭ ك ــا ئۇيغۇرالرنى ئۇنىڭغ
يۈرۈيدىغــان ئادىتــى ھەققىــدە ســۆزلەپ بېرىپتــۇ. مۇھەممــەد ئانىســى 
ئېيتىــپ بەرگــەن كــۆچ - كــۆچ رىۋايىتىنــى ئــاڭالپ ئاپتاپقــا قاقلىنىپ 
ــقاقتىن  ــى قىچىش ــڭ بەدىن ــا ئۇنى ــى قارىس ــۇ. ئەتىس ــا كېتىپت ئۇيقۇغ
توختاپتــۇ. ئىككــى - ئــۈچ كۈندىــن كېيىــن ئۇنىــڭ بەدىنــى تېــرە 
تاشــالپ يېڭــى تېــرە ئۆســۈپ چىقىشــقا باشــالپتۇ. ئۇزلــۇغ بوۋايغىمــۇ 
توپــراق پايــدا قىپتــۇ. ھەپتــە ئۆتــۈپ ئىككەيلەن ســەللىمازا ســاقىيىپ 

كېتىپتۇ.

ــا بارغــان  باغداتق
باھــاردا  تۇنجــى 
مۇھەممــەد ئەرەبچــە 
ھېكمــەت  بەيتــۇل 
ئاتىلىدىغــان  دەپ 
يۇرتىنىــڭ  بىلىــم 
ــۈپ  ــىناقلىرىدىن ئۆت س
ــۇ.  ــقا تاللىنىپت ئوقۇش
باشــلىغان  دەرس 
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بىرىنچــى كۈنــى ئــۇ ئۆزىنــى ۋە ئائىلىســىنى تونۇشــتۇرۇپتۇ.

ــڭ  ــىمالر مۇھەممەدنى ــە ئىس ــەن ئۇيغۇرچ ــۇغ دېگ ــان، ئۇزل تارخ
ئــەرەب ساۋاقداشــلىرىغا غەلىتــە بىلىنىپتــۇ. بىــر ساۋاقدىشــى: 
ــان  ــدا تېپىلمايدىغ ــوق، قۇرئان ــدە ي ــمىمۇ ئەرەبچى ــۇلماننىڭ ئىس مۇس
ــۇلمان  ــوۋاڭ مۇس ــا - ب ــېنىڭ ئات ــدۇ؟ س ــۇغ بوالم ــان، ئۇزل تارخ
ــىال  ــمى چىقس ــدا ئىس ــەد: قۇرئان ــوراپتۇ. مۇھەمم ــمۇ؟ دەپ س ئەمەس
مۇســۇلمان بوالمــدۇ؟ ئىســمى ئەرەبچــە، نەســەبى ئــەرەب بولغاننىــڭ 
ــدا  ــا قۇرئان ــداق بولس ــەن؟  ئۇن ــۇلمان بوالمدىك ــى مۇس ھەممىس
ــۇ لەھەبلەرنىڭمــۇ ئىســمى  ــن، نەمــرۇت، ئەبــۇ جەھىــل، ئەب پىرئەۋى
ــەن  ــى ئۆلتۈرگ ــى ئەلىلەرن ــمان، ھەزرىت ــى ئوس ــۇ؟ ھەزرىت چىقىدىغ
قاتىلالرنىــڭ ئىســمىمىۇ ئەرەبچــە ئىدىغــۇ؟ مېنىــڭ دادامنىــڭ ئىســمى 
ــەن  ــران دېگ ــم، ھۆكۈم ــە ھاكى ــەن ئۇيغۇرچ ــان دېگ ــان، تارخ تارخ
گــەپ، بوۋامنىــڭ ئىســمى ئۇزلــۇغ، بــۇ دېگــەن بوۋامنىــڭ يۇرتــى 
ــۆز، دەپ  ــەن س ــك  دېگ ــلىك، كامالەتلى ــك، نەپىس ــدە گۈزەللى خوتەن
ــەي  ــەڭ كېلەلم ــدە ت ــا دەلىل ــلىرى ئۇنىڭغ ــەندۈرۈپتۇ. ساۋاقداش چۈش
ــە  ــۇالر يېڭىلگەنگ ــۇنداقتىمۇ ئ ــۇ. ش ــپ بېرەلمەپت ــەپ تېپى ــقا گ باش
تــەن بەرمــەي فارابىينىــڭ ئۇيغۇرچــە ئارىالشــقان ئەرەبچــە تەلەپپۇزىنى 

مەسخىرە قىلىشقا باشالپتۇ. 

مۇھەممــەد ئۇيغۇرچــە پۇراقتىكــى 
ســەل  تەلەپپۇزىدىــن  ئەرەبچــە 
ئۇيالغانــدەك بولــۇپ قاپتــۇ. ئاندىــن 
ــپ، -  ــۇرۇپ كېتى ــپ ت ســەل ئويلىنى
ــىلەردىن  ــى س ــان ئەرەبچىن ــەن ھام م
ــەن.  ــۆزلەيدىغان بولىم ــۇرۇپ س ئاش
ئەممــا ھازىرچــە مــەن ســىلەر بىلــەن 
بەسلەشــمەي  سۆزلەشــتە  ئەرەبچــە 
ــە  ــەن يۇنانچ ــز ھەممەيل ــۇراي، بى ت
ــى، قېنى  ئۆگىنىشــتە بەسلىشــىپ باقايل
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ــاي،  ــۇنى دەپ قوي ــر ش ــىلەرگە ھازى ــەن. س ــۇپ چىقىدىك ــم ئۇت كى
ــڭ ۋە  ــان ئاتامنى ــەس دەپ ياراتمىغ ــە ئەم ــۈن ئەرەبچ ــىلەر بۈگ س
بوۋامنىــڭ ئىســمى ســىلەرنىڭ قۇرئانــدا بــار ئىســمىڭالردىن ۋە ئەرەبچە 
فامىلەڭلەردىــن ئــۇزۇن ياشــايدۇ. مــەن ســىلەرنىڭ تىلىــڭالردا شــۇنداق 
كىتابالرنــى يازىمەنكــى دۇنياغــا تونۇلىمــەن. ســىلەر ئــۇ چاغــدا ئۆلۈپ 

كەتكەن ئارىستوتىلنى تېرىلگەن ئوخشايدۇ دەپ قاالرسىلەر، دەپتۇ.

راســت دېگەنــدەك مۇھەممــەد بىر يىلدىــن كېيىنال ساۋاقداشــلىرىنى 
ئارقىــدا قويۇپتــۇ. ئۇســتازى ئۇنــى دەرس ئۆتكۈزىدىغــان بوپتــۇ. ئــۇ 
ــىنەلمىگەن  ــۇ چۈش ــە ئۆرۈپم ــم ئەرەبچىگ ــچ كى ــا ھې ــا باغداتت ھەتت
گىرىكچــە كىتابالردىــن دەرس ئۆتۈشــكە باشــالپتۇ. ئــۇ ئارىســتوتىلنىڭ 
مېتافىزىــكا دېگــەن كىتابىنــى ئــەرەب تىلىغــا تەرجىمــە قىلىــپ ئــاددى 
تىــل بىلــەن يېشــىپ چىقىپتۇ. شــۇ كۈنگىچــە باغداتتــا ئارىســتوتىلنىڭ 
ــدۇ  ــى بولماي ــۆز تاپقىل ــە س ــقا ئەرەبچ ــە قىلىش ــەرلىرىنى تەرجىم ئەس
دېگــەن قــاراش ئۈســتۈن ئىكــەن. فارابىينىــڭ تەرجىمىســىدىن كېيىــن 
ئارىســتوتىلنىڭ كىتابلىرىنــى ئەرەبچىگــە تەرجىمــە قىلغىلــى بولمايــدۇ، 
ــەن  ــى بىل ــڭ تەرجىمىس ــۇ. فارابىينى ــەت يوقاپت ــۇ رىۋاي ــەن ب دېگ

ئارىســتوتىل ياراتقــان بىلىــم دۇنيــادا قايتــا يورۇلۇققــا چىقىپتــۇ.



136

خوتەندىن كەلگەن توپاخوتەندىن كەلگەن توپا

ــقىچە  ــەن 40 ياش ــى بىل ــا - ئانىس ــى ۋە ئات ــەد بوۋىس مۇھەمم
ــا  ــى باغداتق ــن ئۇالرن ــن كېيى ــازا قىلغاندى ــۇالر ق ــاپتۇ. ئ ــە ياش بىلل
ــش ۋە دەرس  ــم ئېلى ــۆزى ئىلى ــۇ. ئ ــۇر بولۇپت ــقا مەجب ــە قىلىش دەپن
ــەن كونىســتانپۇل، مەككــە، دەمەشــىق، ئىســكەندىرىيە  ئۆتۈشــلەر بىل
ــدە  ــال يېرى ــا بارغان ــۇ. ئەمم ــەھەرلەردە بولۇپت ــۇن ش ــق نۇرغ قاتارلى
ئۇنــى شــۇ شــەھەرنىڭ ســۈيى ياتاليدىكــەن ۋە بەدىنىگــە چاقــا چىقىپ 
ــۇغ بــوۋاي خوتەندىــن  ــداق چاغــالردا فارابــى ئۇزل كېتىدىكــەن. بۇن
ــىال  ــۈرتۈپ قويس ــە س ــى بەدىنىگ ــەن توپراقن ــاچ كەلگ ــۈدۈپ ئالغ ي

ــەن.  ــاقىيىپ قالىدىك س

ــە  ــىيىتى بويىچ ــىنىڭ ۋەس ــوۋاي ۋە دادىس ــۇغ ب ــەد ئۇزل مۇھەمم
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ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغىچــە ئــوردا - ســارايالرنى رەت قىپتــۇ. شــاھالرنىڭ 
ســورۇنىدا ۋەز ئېيتماپتــۇ. بايالرنىــڭ نەپســى ئۈچــۈن تەبلىــغ قىلماپتۇ. 
ئــۇ زەردار، ئەمەلــدار ۋە شــاھالرغا يېقىــن يولىماســتىن ئىلىــم تارقىتىــپ 
ۋە كىتــاب يېزىــپ ھاياتىنــى ئۆتكۈزۈپتــۇ. ئــۇ قېرىــپ ئىشــلىيەلمەس 
ــۇ.  ــى رەت قىلىپت ــاھالرنىڭ ئىلتىپاتىن ــۇ ش ــان چاغالردىم ــۇپ قالغ بول
ــدۈرۈپ  ــە ئەكەل ــر ئۆچك ــن بى ــدا تەكلىماكاندى ــڭ ئاخىرى ــۇ ئ ۆمرىنى ئ
شــۇنىڭ ســۈتىدە ئەتكــەن چــاي قىلىــپ ئىچىــپ كــۈن كەچۈرۈپتــۇ. 

ــكار  ــن  يادى ــەدەر ۋەتەندى ــا ق ــڭ ئاخىرىغ ــەد ئۆمرىنى مۇھەمم
ــا  ــەپەردە توڭلىس ــۇ س ــۇ. ئ ــن ئايرىماپت ــى يېنىدى ــان توپراقن قالغ
توپــراق قاچىالنغــان خالتىنــى قوينىغــا ســېلىپ ئىسســىنىپتۇ. ھارغانــدا 

بېشىغا  شۇ خالىتىنى قويۇپ ئۇخالپتۇ.

ــەرلەرنى  ــەس ئەس ــدەك ئۆلم ــلىرىغا ئېيتقان ــەد ساۋاقداش مۇھەمم
يېزىپتــۇ ۋە دۇنيــادا ئارىســتوتىلدىن كېيىنكــى ئىككىنچــى ئۇســتاز دەپ 
نــام ئاپتــۇ. ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى  ئەلفارابىــي نامىــدا جاھانغــا تاراپتۇ. 
ــە  ــىنىڭ ئۇيغۇرچ ــا - بوۋىس ــەن ئات ــۇغ دېگ ــان، ئۇزل ــڭ تارخ ئۇنى
ئىســمى ئىنســانىيەتكە قوشــقان تۆھپىســى بىلــەن قوشــۇلۇپ تارىخقــا 

ئۆچمــەس قىلىــپ يېزىلىپتــۇ. 



 


